ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 56
Privind acceptarea unei oferte de donatie a unei autospeciale marca Mercedes
din partea Asociatiei de Pompieri Sinning, Germania
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.07.2016,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr.2048/15.07.2016 al inspectorului de specialitate din
cadrul primăriei Valea Lungă privind acceptarea unei oferte de donatie a unei
autospeciale marca Mercedes din partea Asociatiei de Pompieri Sinning, Germania
pentru Comuna Valea Lunga, Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta;
- adresa cu nr. 2037/14.07.2016 al Asociatiei de pompieri Sinning, Germania cu privire
la intentia de donatie a unei masini de pompieri pentru comuna Valea Lunga, prin
reprezentant dl. Thomas Schinagl;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit.a (8,16) si art. 121, alin.(3) din Legea nr.
215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, art.115(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Consiliul Local al comunei Valea Lunga accepta donatia facuta de Asociatia
de Pompieri Sinning din localitatea Sinning, Germania, ce are ca obiect o autospeciala
marca Mercedes, pentru Comuna Valea Lunga, Serviciul Voluntar pentru situatii de
urgenta.
Art.2: Costurile generate de transportul acestei autospeciale si cheltuieli aferente
delegatiei care va aduce masina in Romania, in suma de 1800 euro se vor suporta din
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lunga pe anul 2016.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, Asociatiei de
Pompieri Sinning şi compartimentului contabilitate din cadrul primăriei Valea Lungă.
Preşedinte de şedinţă
Comsa Calina

VALEA LUNGĂ, 18.07.2016
Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina
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PROIECT
HOTĂRÂRE
Privind acceptarea unei oferte de donatie a unei autospeciale marca Mercedes
din partea Asociatiei de Pompieri Sinning, Germania
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.07.2016,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate cu nr.2048/15.07.2016 al inspectorului de specialitate din
cadrul primăriei Valea Lungă privind acceptarea unei oferte de donatie a unei
autospeciale marca Mercedes din partea Asociatiei de Pompieri Sinning, Germania
pentru Comuna Valea Lunga, Serviciul Voluntar pentru situatii de urgenta;
- adresa cu nr. 2037/14.07.2016 al Asociatiei de pompieri Sinning, Germania cu privire
la intentia de donatie a unei masini de pompieri pentru comuna Valea Lunga, prin
reprezentant dl. Thomas Schinagl;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit.a (8,16) si art. 121, alin.(3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 45, art.115(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Consiliul Local al comunei Valea Lunga accepta donatia facuta de Asociatia
de Pompieri Sinning din localitatea Sinning, Germania, ce are ca obiect o autospeciala
marca Mercedes, pentru Comuna Valea Lunga, Serviciul Voluntar pentru situatii de
urgenta.
Art.2: Costurile generate de transportul acestei autospeciale si cheltuieli aferente
delegatiei care va aduce masina in Romania, in suma de 1800 euro, se vor suporta din
bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Valea Lunga pe anul 2016.
Art.3: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba, Asociatiei de
Pompieri Sinning şi compartimentului contabilitate din cadrul primăriei Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 15.07.2016
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

