
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind darea in administrare S.C. Direcfia Publicl Motru S.A. a tractorului IRUM

TAG 60 C cu incircitor IRUM S 900 ;i a echipamentelor aferente, in vederea
prestirii serryiciului de salubrizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avflnd in vedere:
HotdrArea Consiliului local Motru nr. 8121.01.201I privind delegarea gestiunii Serviciului
public de salubrizare al municipiului Motru cdtre S.C. Direc{ia Publicd Motru S.A. gi

aprobarea Contractului de delegare, a Regulamentului gi a Caietului de sarcini al
Serviciului public de salubrizare din municipiul Motru;
Contractul nr.4489115.02.2011 de delegare a serviciului public de salubrizare, cuprinzdnd anexa
privind inventarul bunurilor proprietate publicd gi privati a Municipiului Motru aferente
serviciului de salubrizare gi Actele adilionale la acesta;

Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legea rc.28712009 Codul Civil, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Prevederile art. 129 din O.U.G.rr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile ;i
completdrile ulterioare;
Referat de aprobare;
Raportul de specialitate intocmit de Serviciul C.S.P.L.P.P.M.;
Proiectul de hotdrdre;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul art. 139, alin.1 din O.U.G.nr. 57l20lg privind Codul administrativ,
cu modificirile gi completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l Se aprobd darea in administrare S.C. Direcfia Publicd Motru S.A. , in vederea prestdrii
serviciului de salubrizare, .a tractorului IRUM TAG 60 C cu incdrcdtor IRUM S 900 si a

urmdtoarelor echipamente :

- Remorcd monoaxd descdrcare trilaterald FRANCINI F45;
- Lamd de zdpadd, ATMP PKC2;
- Tocdtoare cu brat hidraulic Zanon TMO 1300.

Art.2 Durata ddrii in administrare a bunurilor menlionate la art.l este pe durata delegdrii
serviciului de salubrizare din Municipiul Motru cdtre S.C. Direclia Publicl Motru S.A.

Art.3 Anexa privind Inventarul bunurilor proprietate publica qi privatd a Municipiului Motru
aferente serviciului de salubrizare din Municipiul Motru, aprobatd prin HCL nr.8121.0.12011, va
fi completati cu bunurile menlionate la art.l.

Art.A Predarea primirea bunurilor men(ionate la art. 1 se va face pe bazd, de proces verbal de
predare - primire.

Art.5 Prevederile hotdrArii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru, Serviciul
Coordonare Servicii Publice, Lucrdri Publice, Proteclia Mediului din cadrul Primdriei
Municipiului Motru 9i S.C.Direclia Publicd Motru S.A.



Art.6 Hotdrdrea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei Prefectului Judefului
Gorj, Serviciului Coordonare Servicii Publice, Lucrdri Publice, Protecfia Mediului din cadrul
Prim5riei Municipiului Motru qi S.C. Direcfia Publicd Motru S.A.

Aceasti hotdrdre a fost adoptatd in qedinla ordinari a C.L. Motru
cu un nr. de /..X. voturi pentru,...=.. vot impotrivd, ......=.... ablineri, exprimate

din nr. total d" .../..X.. consilieri prezen(i la qedinf[ qi din totalul de 19 consilieri in functie.
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