
H.C.L. UNGURIU nr. 2/2015 

R O M Â N I A                             

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE  
privind transferul unor mijloace fixe din administrarea Şcolii Gimnaziale “Ing. 

Oprişan Iarca” Unguriu în administrarea Consiliului Local al comunei Unguriu  

 

Consiliul local  al comunei Unguriu, judeţul Buzău: 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Unguriu, nr. 324/2015; 

-raportul de specialitate al compartimentului de resort , nr. 325/2015; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unguriu ; 

- prevederile art. 112(2) din legea nr. 1/2011, a Educaţiei Naţionale , actualizată;  

- adresa  Şcolii Gimnaziale “Ing. Oprişan Iarca” Unguriu nr. 36/2015 ; 
 

În temeiul art.36 alin.2,  lit. c) art. 36 alin.5 lit.a ,  art.45 alin.1 şi art.115 

alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare,emite următoarea  
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art1. Se aprobă transferul unor mijloace fixe din administrarea Şcolii Gimnaziale 

“Ing. Oprişan Iarca” Unguriu în administrarea Consiliului Local al comunei Unguriu, 

conform anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta . 

Art.2 Se mandatează domnul Tirizică Gheorghiţă ,primarul comunei Unguriu  şi 

doamna Enăchescu Elena , conducător compartiment contabilitate , colectare 

impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Unguriu  , să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Unguriu , 

protocolul de predare –preluare a mijloacelor fixe precizate la articolul 1 al prezentei 

hotărâri . 

Art.3 Secretarul comunei Unguriu va asigura aducerea la cunostinţă publică şi 

transmiterea prezentei hotărâri autorităţilor, institutiilor şi persoanelor interesate. 
               
              PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ , 
               Consilier  Sturzoiu Doru                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 

                                                                     Jr. Marin Adrian-Vasile 
Unguriu , 29.01.2015 

Nr. 2 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 29.01.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale, republicată şi actualizată , cu un număr de 11 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă 



H.C.L. UNGURIU nr. 2/2015 

ANEXA  

 

LISTA  

Mijloacelor fixe ce vor fi predate Consiliului local Unguriu de către Şcoala 

Gimnazială “Ing. Oprişan Iarca” Unguriu 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire mijloc fix  Valoare (lei) 

1. Gradinita Unguriu 1101140,60 

2. Sala de sport Scala Unguriu  1014546,64 

3. Scoala Unguriu 501143,29 

 Total 2616830,53 

1. Investitii in curs achitate (extindere Scoala Unguriu) 218.000 

2. Investitii in curs – datorii (extindere Scoala Unguriu ) 83745,32 

 Total investitii in curs (extindere Scoala Unguriu ) 301745,32 

 

Întocmit şi avizat , 

Ec. Enăchescu Elena   

 

 

 


