
HOTĂRÂREA NR. 201 
 

privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a mijloacelor fixe 

reprezentând 5 autobuze preluate cu titlu de despăgubire în natură de la asiguratorul 
S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A. în baza contractului de servicii asigurări 

CASCO 

nr. 97/05.01.2018 încheiat între S.C. Transport Public S.A. şi S.C. Asirom Vienna 

Insurance Group S.A. 

 

 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară, 
din data de 28 iunie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al 

municipiului Tulcea a mijloacelor fixe reprezentând 5 autobuze preluate cu titlu de 

despăgubire în natură de la asiguratorul S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A. în baza 

contractului de servicii asigurări CASCO nr. 97/05.01.2018 încheiat între S.C. Transport 
Public S.A. şi S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A., proiect din  ințiativa Primarului; 

 Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr. 17.873/22.06.2018 şi raportul Direcţiei Întreţinere şi Administrare 
Patrimoniu nr. 17.383/G.9.100/25.06.2018; 

 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

 Având în vedere prevederile: 
- Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Întreţinere şi Administrare 

a Patrimoniului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 111/31.05.2012, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Contractului de servicii asigurări CASCO nr. 97/05.01.2018 încheiat între S.C. 

Transport Public S.A. şi S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A.; 
- Procesele-Verbale nr. 9254/25.06.2018, nr. 9255/25.06.2018, nr. 

9256/25.06.2018, nr. 9257/25.06.2018 și nr. 9258/25.06.2018 de preluare a mijloacelor 

fixe reprezentând 5 autobuze oferite cu titlu de despăgubire în natură de către asiguratorul 
S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A.; 



 În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36, alin. (2) lit. c), art. 119 şi art. 121 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1), (3) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea și în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, precum și înregistrarea în 

evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Tulcea a mijloacelor fixe reprezentând 5 

autobuze preluate cu titlu de despăgubire în natură de la asiguratorul S.C. Asirom 

Vienna Insurance Group S.A. în baza contractului de servicii asigurări CASCO nr. 
97/05.01.2018, încheiat între S.C. Transport Public S.A. şi S.C. Asirom Vienna Insurance 

Group S.A., potrivit Proceselor-Verbale nr. 9254/25.06.2018, nr. 9255/25.06.2018, nr. 

9256/25.06.2018, nr. 9257/25.06.2018 și nr. 9258/25.06.2018, conform anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Tulcea se  

modifică în mod corespunzător. 

Art.3  Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu va înregistra în evidențele 
contabile mijloacele fixe reprezentând 5 autobuze, preluate cu titlu de despăgubire în 
natură de la asiguratorul S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A. în baza contractului 

de servicii asigurări CASCO nr. 97/05.01.2018, încheiat între S.C. Transport Public S.A. şi 
S.C. Asirom Vienna Insurance Group S.A., potrivit Proceselor-Verbale nr. 

9254/25.06.2018, nr. 9255/25.06.2018, nr. 9256/25.06.2018, nr. 9257/25.06.2018 și nr. 
9258/25.06.2018, conform anexei menționată la art.1. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu și Direcţia Economică. 

Art.5 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 

comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 



 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 

prezenţi.  

 

 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 

 

               Jr.BRUDIU Maria                                                                SUHOV Anca 
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