
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 183/2022 
privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea 
comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând 

Municipiului Târgu Secuiesc 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind  aprobarea Regulamentului de desfășurare a licitației publice deschise și constituirea 
comisiei de licitație pentru valorificarea, prin vânzare, a unor mijloacelor fixe, aparținând 
Municipiului Târgu Secuiesc, 
 În baza prevederilor anexei nr.2 la H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice și ale H.G. nr. 2139/2004 pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe,  
            Observând prevederile art.5 alin.(1) lit.a, art.20 alin.(1) lit.b și art. 29 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere Dispozițiile Primarului mun. Târgu Secuiesc nr.425/2019, nr. 384/2020 și 
nr.2/2022 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor active fixe cu durată 
de serviciu normată expirată și a materialelor de natura obiectelor de inventar aparținând 
Municipiului Târgu Secuiesc,  

Luând în considerare anunțul Primăriei mun. Târgu Secuiesc nr. 13610/23.06.2021, privind 
transmiterea fără plată a bunurilor scoase din funcțiune la alte instituții publice sau unități de cult, 

Analizând Raportul de expertiză tehnică (Evaluare) nr. 19/30.08.2022, întocmit de Expertul 
tehnic judiciar Gáspár Kitti – P.F.A., 
              În baza art. 108 lit. e., art. 355, art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c., art. 129 alin. (6) lit. b., art. 139 alin. (3) lit. g. și art. 196 
alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare, a mijloacelor fixe – 
bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a Municipiului Târgu Secuiesc, prevăzute, împreună cu 
prețul de pornire,  în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – Se însușește Raportul de expertiză tehnică (Evaluare) nr. 19/30.08.2022, întocmit de 
Expertul tehnic judiciar Gáspár Kitti – P.F.A., având ca obiect evaluarea autovehiculelor prezentate, 
în scopul scoaterii lor din patrimoniu și valorificarea acestora, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. – Se aprobă Documentația de atribuire, conform anexei nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. – (1) Se aprobă constituirea comisiei de organizarea şi desfăşurare a licitaţiei în 
următoarea componenţă: 

Președinte: Antal Emőke, administrator public 
Secretar: Váncsa Róbert, consilier juridic 



 

 

Membrii: Paizs Gábor, consilier superior 
                 Demeter Hajnal, consilier asistent 
                Tóth Erika-Éva, consilier superior. 
(2) Se aprobă constituirea comisiei de contestație a licitației în următoarea componență:  
Președinte: Nagy Gabriella, consilier juridic superior 
Secretar: Kovács Milán, consilier grad II 
Membrii: Tóth Árpád, consilier principal 
     Mikola Gyula, consilier grad II 
     Gyergyai Bettina, consilier grad II. 
Art. 5. – Sumele rezultate din vânzarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre, constituie integral venituri ale bugetului local . 
  Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Târgu Secuiesc. 
 
 

Târgu Secuiesc, la 24 noiembrie 2022 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                              SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                    
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