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int cll.  P P 
privind aprobarea listei cu bunurile materiale apartinand I.S.U. Back' preluate 

fara plata, destinate pentru desfasurarea activitatilor 
In domeniul situatiilor de urgenta 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Back', intrunit in sedinta ordinara in 
data de 23.05.2013; 
Avcind in vedere: 
- Referatul nr.36219/21.05.2013 al Compartimentului Protectie civila din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, prin care propune 
preluarea unor bunuri disponibilizate, apartinand Inspectoratului pentru Situatii de 
Urgenta "Mr. Constantin Ene" al judetului Bath', destinate transmiterii fara plata la 
alte institutii publice in conditiile legii; 
- Expunerea de motive a Primarului orasului Comanesti; 
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Comanesti; 
In conform itate cu: 
- prevederile art. 41 din H.G.81/2003 privind organizarea i desfasurarea procedurilor 
pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune, precum si a celor scoase din 
rezervele proprii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si ale 
H.G. 167/2009 privind scoaterea din functiune, valorificarea si casarea bunurilor in 
unitatile Ministerului Administratiei i Internelor. 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d, alin. 6, lit.a pct.8 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si coMpletarile 
ulterioare, adopta urmatoarea: 

H c)TA RA PE 
Art.! Consiliul Local al orasului Comanesti aproba preluarea fail plata a 

unor bunuri disponibilizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mr. 
Constantin Ene" al judetului Bacau, conform anexei care face parte din prezenta 
hotarare. 

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica: Institutiei Prefectului Judetului 
Bacau, Primarului orasului Comanesti, I.S.U. Baca', precum si directiilor si 
serviciilor din cadrul U.A.T. 'Drawl Comanesti, pentru ducere la indeplinire. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local 

ing.Adrian iob. 
- 
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Din 23.05.2013 	oct 0.44_ — cor vA 

Contrasemneaza, 
Secretar 

jurist Daniela Chirila 



ing.Adri 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local 

Contrasemneaza, 
Secretar 

jurist Daniela Chiri 

Anexa la 
HCL nr.63/23.05.2013 

Lista cu bunurile materiale disponibilizate de I.S.U. Baal' si preluate fara 
plata de catre U.A.T. Orasul Comfinesti 

Nr. DENUMIRE BUNURI U.M. CANTITATEA 
Crt. MATERIALE 

1 Bucatarie rulantà auto de 
campanie tip BRA -1 cu 3 cazane 

cpl 2 

§i arzator ( bucatdrie rulantd) 

2 Ladd cu ustensile pentru bucatarie 
rulanta auto tip BRA — 1 ( ladd 
accesorii bucatarie rulantd) 

cpl 2 


