
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACAU 

PRIMAR    
E – mail:contact@ primaria-magura.ro 

Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax –0234-212.406 Fax: 0234-212.623 

 

 

Nr. 56/ 20.08.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind acceptarea unui transfer reprezentând ”autoturism” marca DACIA LOGAN, de la IPJ Bacău 

 
 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de 
26.08.2021 
 Luând în dezbatere: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, înregistrat 
sub nr. 9601/ 20.08.2021; 

b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 9602/ 20.08.2021 întocmit de d-na Popa 
Maricica consilier superior în cadrul Biroului financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, 
încasări buget și gestiune al aparatului de  specialitate a primarului; 

c) Adresa Instituției Prefectului – Județul Bacău nr. 15161/ 24.07.2021 . 
Având în vedere temeiurile juridice ale: 

a) art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.b) din O.U.G. nr.57/ 2019 
privind Codul Administrativ; 

b) art. 11 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitații, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

c) art. 69 alin. (1) și (4) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, republicata cu 
modificările și completarile ulterioare; 

d) Legea nr. 155/ 2010 Legea Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare; 
e) H.G. nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare. 
          Avizele cu caracter consultativ  ale  comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art.134 alin.(1), art.136 alin.(8), art.136 alin. (1) lit.a), 
art.139  alin.(1) si alin.(3) lit.a), art.140 alin.(1), art.197 alin.(1) lit.a) si art.243 alin(1) lit.a)  din OUG  
nr.57 /2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
 

Art.1. Se acceptă transferul fără plată a autoturismului marca DACIA LOGAN, serie șasiu 
UUILSDABH32392238, an 2004, motor 1,6 benzină, ALBASTRU  METALIZAT, de la Inspectoratul 
Jufdețean Bacău. 

Art.2. Autoturismul prezentat la art. 1 va fi folosit de către Compartimentul Poliția Locală 
Măgura, care nu are în dotare nici o mașină și funcționarii publici din cadrul acestui compartiment au de 
efectuat diferite deplasări specifice poliției locale, prevăzute de lege. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de 
credite şi Biroul  financiar contabil, evidența veniturilor și cheltuielilor, încasări buget și gestiune. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Bacau pentru legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în 
monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 
 

 
 
 
 
Nr.   
Din.                2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021 cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul 

de        consilieri prezenţi.     
 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL C O M U N E I  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 9601 din 20.08.2021 

 
 
 

 
REFERET DE APROBARE 

 
La proiectul de hotarâre privind acceptarea unui transfer reprezentând ”autoturism” 

marca DACIA LOGAN, de la IPJ Bacău 
 
 
 Având în vedere prevedrile: 
 

- art. 11 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitații, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 69, alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, republicata cu modificările și completarile ulterioare; 
 
 Ținând cont de faptul ca IPJ Bacau disponibilizeaza  autoturisme/autovehicule din uz  in 
vederea repartizarii cu tilu gratuit catre alte unitați, precum si de prevederile legale invocate 
anterior propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local al comunei Magura, proiectul de 
hotarâre privin acceptarea unui transfer fara plata a autoturismului marca DACIA LOGAN, 
serie șasiu UUILSDABH32392238, an 2004, motor 1,6 benzină, ALBASTRU  METALIZAT.  
  

 
 
 
 

Primar, 
Costras Iordache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNA MAGURA 
Compartimentul Financiar-contabil-buget- incasari venituri 
Nr.inreg.  9602 din 20.08.2021 
 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
Referinta :   Proiectul de hotarare privind acceptarea unui transfer reprezentând ”autoturism” 

marca DACIA LOGAN, de la IPJ Bacău 
 
 
 
 

  Proiectul de hotarare initiat de domnul primar Costras Iordache privind  acceptarea unui transfer 
reprezentând ”autoturism” marca DACIA LOGAN, de la IPJ Bacău. 
Având în vedere prevedrile: 
-art.11 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitații, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu prevederile art.69, alin.(1) și (4) din Legea nr273/2006 privind finanțele 
publice locale, republicata cu modificarile și completarile ulterioare; 
 
 Ținând cont de faptul ca IPJ Bacau disponibilizeaza  autoturisme/autovehicule din uz  in 
vederea repartizarii cu tilu gratuit catre alte unitați, precum si de prevederile legale invocate 
anterior propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local al comunei Magura, proiectul de 
hotarâre privin acceptarea unui transfer fara plata a autoturismului marca DACIA LOGAN, 
serie șasiu UUILSDABH32392238, an 2004, motor 1,6, benzină, ALBASTRU METALIZAT. 
 
  

      
 

Consilier superior 
POPA MARICICA 

                                                       
 


