
HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL
NR. 58 DIN DATA DE 27.03.2018

privind aprobarea raportului de evaluare nr.4/31.01.2018 a bunurilor mobile si
valorificarea prin licitatie publica deschisa aflate in proprietatea Primariei Orasului

Predeal

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinara in data de
27.03.2018

Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi
Raportul de specialitate al Serviciului Dezvoltare,Turism, Utilitati Publice înregistrat cu
nr. 3833/07.03.2018 prin care s-a propus aprobarea raportului de evaluare
nr.4/31.01.2018 a bunurilor mobile si valorificarea prin licitatie publica deschisa cu
strigare a mijloacelor auto proprietate a primariei Orasului Predeal ,

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si
completata,

HG nr.841/23.10.1995, actualizata, privind procedurile de transmitre fara plata si
valorificarea bunrilor apartinand institutiilor publice,

In temeiul art.36 alin(4) lit.d si 45 alin.(1) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, modificata si copletata ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aproba raportul de evaluare nr.4/31.01.2018, intocmit de ing. VERDES
MIHAELA-VIORICA  evaluator autorizat, prin care s-a stabilit contravaloarea bunurilor
mobile ce urmeaza a fi scoase la    licitatie.

Art.2 Se aproba scoaterea la licitatie deschisa cu strigare a bunurilor mobile,
Buldoexcavator Hidromec  102B si Autobasculanta MAN BV-15-FFD .

Art.3.Se aproba preturile de pornire la licitatiei, stabilite prin raportul de evaluare
nr.4 intocmit in data  de 31.01.2018, calculate la un curs de schimb valutar de 4,6474
lei/EURO astfel:

(1) Autobasculanta MAN cu nr. de inmatriculare BV-15-FFD = 57302 lei
respectiv 12330 euro .

(2) Buldoexcavator HIDROMEK 102B cu nr. de inmatriculare BV PRDEAL
00264  = 64900 lei respectiv 14000 euro.

Art.4.Se stabileste valoarea saltului de supraliciatie la suma de 200 lei .

Art.5.Se stabileste garantia de participare la licitatie in cuantum de 2% din pretul
bunului mobil pentru care se liciteaza .



Art.6.In cazul in care la prima licitatie organizat nu se vinde nici unul dintre cele
doua bunuri mobile procedura se repeta de doua ori, cu diminuarea pretului de pornire cu
un procent de 15% pentru a doua licitatie, respectiv 30% pentru a treia licitatie si daca nu
se vand nici dupa aceste proceduri, se va proceda la casarea lor .

Art.7.Primarul Orasului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari .

PRESEDINTE DE SEDINTA AVIZAT SECRETAR
Grigore Luminita Iuga Loredana

Tehnoredactat: L.I./5ex.
DIFUZARE:
1 ex. Institutia Prefectului
1 ex. Primar
1 ex. Secretar
2 ex. SDTUP

Modalitatea de vot- 14 pentru, 1 abtinere, 15 prezenti din 15 consilieri locali  in functie


