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ROMÂNIA                                  Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                              Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                    Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică al unui mijloc fix 
 

Consiliul local al comunei Crasna, 
Având în vedere : 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Crasna cu nr...., din care rezultă necesitatea 

realizării proiectului, Raportul compartimentului de resort nr.............. și Avizul comisiei de specialitate 
al consiliului local; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Ținând cont de prevederile art. 129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), 196 alin. (1) lit. a), art.363 
alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. (1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, al unui mijloc fix – 

bun mobil, aflat în patrimoniul privat al Comunei Crasna, având datele de identificare prevăzute în 
anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de Evaluator autorizat ANEVAR Moisi Marius 
Mihai, care constituie Anexa 2 la prezenta hotărâre,   respectiv prețul de pornire a licitației pentru 
vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix prevăzută în raportul de evaluare. 

Art.2. (1) Procedura de vânzare, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, al mijlocului fix – 
bun mobil, prevăzut la art. 1, se va organiza de către Primăria comunei Crasna, în calitate de titular al 
dreptului de proprietate asupra acestuia, cu stricta respectare a prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului României nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

(2) Comisia de organizare și desfășurare a licitației se va constitui prin Dispoziția primarului.  
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Crasna.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei Prefectului -Judeţul Sălaj;  
- Primarului comunei Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate – resurse umane; 
 - Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 
abţineri............ 
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Anexa nr.1. 
la HCL nr... 

din data de ............ 
 
 

DATE DE IDENTIFICARE 
A MIJLOCULUI FIX – BUN MOBIL SCOS LA VÂNZARE, PRIN LICITAŢIE 
PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE, AFLAT  ÎN PATRIMONIUL PRIVAT 

AL COMUNEI CRASNA 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea Nr. De 
inventar 

Um Cantitate Valoare raport 
evaluare 

1. Autovehicul special  
M1 Volkswagen Caravelle,  
tip ambulanță A1, 
SJ 50 AMB, 
 WV2ZZZ70Z2H004144 

2099 Buc.  1 3250 EURO  
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr. 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică al unui mijloc fix 

 
 

Analizând Referatul de disponibilizare întocmit de comisia de inventariere a 
patrimoniului comunei Crasna prin care se propune valorificarea mijlocului fix – bun 
mobil, aflat în patrimoniul privat al Comunei Crasna: 

Nr. 
crt. 

Denumirea Nr. De 
inventar 

Um Cantitate Valoare raport 
evaluare 

1. Autovehicul special  
M1 Volkswagen Caravelle,  
tip ambulanță A1, 
SJ 50 AMB, 
 WV2ZZZ70Z2H004144 

2099 Buc.  1 3250 EURO  

În conformitate cu prevederile HGR nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, bunurile aflate în stare de funcţionare pot fi 
valorificate, prin vânzare la licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute de Anexa nr. 2 
la actul normativ menţionat, numai după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Anexa 1 
la acelaşi act normativ. 
  S-a demarat procedura de transmitere fără plată al unui mijloc fix prin 
disponibilizare către alte instituţii publice, drept pentru care prin adresa nr. 
1558/23.02.2023, nr. 1559/23.02.2023, nr.1560/23.02.2023 s-a adus la cunoştinţa 
instituţiilor posibilitatea transmiterii fără plată a acestuia. 
  Prin adresa înregistrată sub nr.419/07.03.2023 Primăria comunei  Carastelec ne-
a comunicat că nu este interest de transmiterea fără plată al mijlocului fix în cauză, la 
fel şi Primăria comunei Boghiș prin adresa înregistrată sub nr.988/07.03.2023  şi 
Primăria comunei Camăr prin adresa înregistrată la nr.1560/08.03.2023. 
  În consecinţă prin licitaţie publică deschisă cu strigare, al mijlocului fix – bun 
mobil mai sus amintit, se va organiza de către Primăria comunei Crasna în calitate de 
titular al dreptului de proprietate asupra acestuia, cu stricta respectare a prevederilor 
Anexei nr. 2 la HG nr. 841/1995. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu 
respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea 
lui în forma prezentată. 

PRIMAR, 
KOVACS ISTVAN 
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ROMANIA         APROB 
JUDETUL SĂLAJ        PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
Nr..       

RAPORT 
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică al umui mijloc fix 

   
Analizând Referatul de disponibilizare întocmit de comisia de inventariere a patrimoniului 

comunei Crasna prin care se propune valorificarea  mijlocului fix – bun mobil, aflat în patrimoniul 
privat al Comunei Crasna, astfel: 

Nr. 
crt. 

Denumirea Nr. De 
inventar 

Um Cantitate Valoare raport 
evaluare 

1. Autovehicul special  
M1 Volkswagen Caravelle,  
tip ambulanță A1, 
SJ 50 AMB, 
 WV2ZZZ70Z2H004144 

2099 Buc.  1 3250 EURO  

În conformitate cu prevederile HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, bunurile aflate în stare de funcţionare pot fi valorificate, prin vânzare la licitaţie, cu 
respectarea procedurii prevăzute de Anexa nr. 2 la actul normativ menţionat, numai după 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Anexa 1 la acelaşi act normativ. 
 S-a demarat procedura de transmitere fără plată al unui mijloc fix prin disponibilizare către alte 
instituţii publice, drept pentru care prin adresa nr. 1558/23.02.2023, nr. 1559/23.02.2023, 
nr.1560/23.02.2023 s-a adus la cunoştinţa instituţiilor posibilitatea transmiterii fără plată a acestuia. 
  Prin adresa înregistrată sub nr.419/07.03.2023 Primăria comunei  Carastelec ne-a comunicat 
că nu este interest de transmiterea fără plată a mijlocului fix în cauză, la fel şi Primăria comunei Boghiș 
prin adresa înregistrată sub nr.988/07.03.2023  şi Primăria comunei Camăr prin adresa înregistrată la 
nr.1560/08.03.2023. 
 Nu am primit soilicitări din partea altor instituții publice a fi interesate de transmiterea 
bunului în cauză. 
  În consecinţă  licitaţia publică deschisă cu strigare, a mijlocului fix, bun mobil mai sus 
amintit, se va organiza de către Primăria comunei Crasna în calitate de titular al dreptului de 
proprietate asupra acestuia, cu stricta respectare a prevederilor Anexei nr. 2 la HG nr. 841/1995. 

Ținând cont de prevederile art. 129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), 196 alin. (1) lit. a), art.363 
alin(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma în 
care a fost prezentat. 

Compartiment buget-contabilitate – resurse umane, 
INSPECTOR, 

NEMETH ANNAMARIA 
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