ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 132
din 30 septembrie 2022
privind acceptarea ofertei de donaţie a unor bunuri mobile
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 16916 din 27.09.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean
Sălaj;
- raportul de specialitate comun nr. 16917 din 27.09.2022 al Direcţiei juridice şi
administraţie locală, al Direcției patrimoniu și al Direcției economice;
- prevederile art. 1011-1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) raportate la prevederile art.291 alin.(3) lit.b) și
art.354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi
modificările ulterioare.
În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1). Se acceptă oferta de donaţie a unor bunuri mobile, având datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, formulată de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21
Decembrie 1918, nr.108, ap.12, județul Cluj.
(2). La data semnării contractului de donaţie, bunurile mobile prevăzute la alin. (1) intră în
patrimoniul privat al Județului Sălaj, prin voinţa dispunătorului, iar valoarea acestora se va
înregistra în evidenţele contabile.
Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Sălaj, sau după caz, persoana
desemnată de acesta, să semneze contractul de donaţie încheiat în formă autentică.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia juridică şi
administraţie locală și Direcția patrimoniu.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia economică;
- Direcția patrimoniu;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord.
PREŞEDINTE,

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Dinu Iancu-Sălăjanu
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexă
la Hotărârea Consiliului Județean 132 din 30 septembrie 2022 privind acceptarea ofertei de
donaţie a unor bunuri mobile
lista bunurilor mobile donate
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare
- seria șasiu -

Valoare
- lei -

1.

MAN TGM

WMAN36ZZ4EY304638

930.000,00

REMORCA PADIS

UU92ECSFKDUPM1248

2.

ROMAN AB 240

UU4932487B0093800

937.026,67

3.

ROMAN AB 240

UU4932487B0093794

892.049,23

4.

MAN TGM

WMAN36ZZ4BY261480

716.306,67

5.

MAN TGM

WMAN36ZZ9BY261359

710.576,19

6.

MAN TGM

WMAN38ZZ7EY309022

579.666,65

7.

MAN TGM

WMAN36ZZ5BY261374

711.292,50

8.

MERCEDES VARIO

WDB670423BN142499

1.114.966,67

9.

Vehicul Man TGM

WMAN08ZZ3FY327494

1.114.966,67

