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H O T A R A R E 
privind preluarea prin transfer, fără plată, a microbuzului pentru transport şcolar din 

administrarea si proprietatea Scolii Gimnaziale Tirgsoru Vechi, in proprietatea privată a  
Comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova  

 
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi,  privind 

preluarea prin transfer, fără plată, a microbuzului pentru transport şcolar din administrarea si 
proprietatea Scolii Gimnaziale Tirgsoru Vechi, in proprietatea privată a Comunei Tirgsoru 
Vechi, inregistrata sub nr. 11234 / 13.11.2014; 

Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil, inregistrat sub nr. 11235/ 
13.11.2014; 

Adresa cu nr. 2906/7.11.2014 a Inspectoratului Scolar Judetean Prahova; 
In baza prevederilor art.l - anexa 1 din Hotărârea de Guvern nr. 841/1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 
 
 
Art.1- (1) Se aprobă preluarea prin transfer, fără plată, a microbuzului pentru transport 

şcolar din proprietatea Inspectoratului Scolar General Prahova în proprietatea privată a Comunei 
Tirgsoru Vechi, judeţ Prahova. 

(2) Microbuzul pentru transport şcolar care face obiectul transferului fără plată are 
următoarele date de identificare: 

a) Marca: FORD-CIBRO 
b) Tip: CIFM/B222S/D81 
c) Nr. de omologare: G41G111211UC1E5 
d) Nr. de identificare: WFOXXXTTFXBMOO17O 
e) Serie motor: BMOO17O 
f) Culoare: galben 
g) Nr. de locuri 17  
h) Nr. de înmatriculare: PH-99-PTV 

 
Art.2- Se mandateaza dl Dragan Nicolae, primarul Comunei Tirgsoru Vechi sa semneze 

protocolul de transfer si procesul verbal de predare primire cu Scoala Gimnaziala Tirgsoru 
Vechi. 

 



Art.3- Prevederile  prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de dl Dragan Nicolae, 
primarul comunei Tirgsoru Vechi prin biroul financiar - contabil  din cadrul  aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Tirgsoru Vechi. 

Art.4- Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi 
asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 

 
 
 
 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                  Veselin Iordan 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                         Secretar, 
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