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HOTARARE

Priveste: Includerea in Inventarul domeniului public al unitătii administrativ- teritoriale Orașul
Pucioasa, ca bun de uz public local, a unui mijloc fix, denumit Autovehicul special N3 Iveco

masină mare de măturat strazi-Johnston VT 650

IULIE 2022

Consiliul Local al Orasului Pucioasa jud. Dâmbovita, întrunit în sedința extraordinară
convocată astăzi 13.07.2022, Având în vedere:

- adresa Consiliului Judetean Dâmbovita nr.13853/06.06.2022 înregistrată la sediul UAT Orasul
Pucioasa sub nr.12550/06.06.2022 potrivit careia, ne este comunicată Hotararea Consiliului Judetean
Dâmbovita nr.148/27.05.2022 privind ,,transmiterea bunurilor mobile-utilaje de măturat stradal din
domeniul public al judetului Dâmbovita in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale,,;

- Protocolul de predare - primire nr.14475/01.07.2022 si nr.16172/01.07.2022 anexă;
- Hotararea Consiliului Judetean Dâmbovita nr.148/27.05.2022 privind ,,transmiterea bunurilor

mobile-utilaje de maturat stradal din domeniul public al judetului Dâmbovita in domeniul public al unor
unitati administrativ-teritoriale,,;

- Protocolul privind transmiterea din domeniul public al judetului Dâmbovita , in domeniul public al
orașului Pucioasa, a unui bun mobil-utilaj de măturat stradal nr.14489/04.07.2022 si nr.16242/04.07.2022
anexă;

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 14484/04.07.2022;
- raportul compartimentului de resort nr.14487/04.07.2022 privind explicatiile necesare care

completează proiectul de hotărâre;
- avizul comisiilor: economice , juridice si de urbanism;
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (2) lit. c), art.285, art.286 alin 1 și

alin 4, art. 289, art. 294 alin. (3) și art 607 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

- prevederile art. 134 din Ordonanța de urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 196 alin (1) lit ,,a,, din Ordonanța de urgentă nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă includerea in Inventarul domeniului public al unitatii administrativ
teritoriale Orașul Pucioasa, ca bun de uz public local, a unui mijloc fix, denumit Autovehicul special N3
Iveco masină mare de măturat strazi-Johnston VT 650, an de fabricatie 2008, având o valoare de inventar
in sumă de 727.042,61 lei, preluat de la Consiliul Judetean Dâmbovita conform HCJ nr.148/27.05.2022 si
Protocol privind transmiterea din domeniul public al judetului Dâmbovita, in domeniul public al orașului
Pucioasa nr.16242/04.07.2022 anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. (1) Incepând cu data de 14.07.2022 se aprobă darea in administrare S.C. SERVICII
COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., a mijlocului fix, denumit
Autovehicul special N3 Iveco masină mare de măturat strazi-Johnston VT 650, an de fabricatie 2008,
având o valoare de inventar in sumă de 727.042,61 lei ,in vederea desfăsurării unor activităti specifice de
salubrizare a localitatii Pucioasa (măturatul ,spălatul ,stropirea si întretinerea cailor publice; curătarea si
transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet).



(2) Predarea -primirea mijlocului fix prevazut la Art.2 alin 1, se va face pe bază de proces
-verbal încheiat între UAT orașul Pucioasa si SC SCUP SRL .

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale
Orașul Pucioasa la rubrica Monitor Oficial Local cât și în ziarul local -Buletin de informare al orașului
Pucioasa.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartiment–
Administrare Patrimoniu, Birou buget- contabilitate și va fi comunicată S.C. SERVICII COMUNITARE
DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.si Institutiei Prefectului Dâmbovița, conform legii,
prin grija secretarului general al orasului Pucioasa.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr.554/2004 Legea contenciosului
administrativ în termen de 30 de zile, la Tribunalul Dâmboviţa -Secţia de Contencios administrativ si fiscal.

Presedinte de Sedinta,

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al U.A.T.Orasul Pucioasa,

jr.Catana Elena
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