
 

 
 

 
 
 
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 86/2019 
cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei autoscări mecanice de la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului Covasna 
 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc judeţul Covasna, 
     Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al viceprimarului municipiului 

Târgu Secuiesc, cu privire la solicitarea și necesitatea preluării fără plată al unei autoscări 
mecanice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” al Județului Covasna, 

 Luând în considerare adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” 
nr.17892/06.09.2019,  
           În baza dispozițiilor art.29 din Instrucțiunile nr.167/30.07.2009 privind scoaterea din 
funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
ale art. 412 din H.G.nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor 
scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului de Interne,  

 În temeiul art. 129 alin. (2) lit.d coroborat cu art.129 alin.(7) lit.s, art. 139 alin.(1) și art. 
196 alin.(1) lit. a  din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

           Art.1. – Se aprobă solicitarea de preluare fără plată al autoscarei mecanice ROMAN 8135 
FA DL 30, anul fabricației 1978,  de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “ Mihai Viteazul” 
al Județului Covasna, necesară pentru următoarele activități  din cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență a municipiului Târgu Secuiesc și Serviciul  gospodărie comunală din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului:  

  a) intervenții la Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență a municipiului Târgu 
Secuiesc, 

  b) lucrări necesare la iluminatul public, 
  c) lucrări  pentru împodobirea orașului, 
  d) toaletizarea copaciilor, 
   e) reparații la clădirile proprietatea municipiului Târgu Secuiesc, 
   f) diferite lucrări și intervenții efectuate la înălțime. 
 

        Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
gospodărie comunală al Primăriei municipiului Târgu Secuiesc, iar cu asigurarea executării ei se 
încredinţează primarul  municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 Târgu Secuiesc, la 18 septembrie 2019 
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