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H O T Ă R Â R E A    Nr. 42/2015 
pentru aprobarea transmiterii dreptului de folosință pentru un microbuz marca 

Opel Movano Cibro, către Școala Gimnazială Martonffy Gyorgy Cîrța  
 

          Consiliul Local al comunei Cîrța, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 19 octombrie 2015; 
Având în vedere:  

- Expunerea de motive înregistrată sub nr.2347/07.10.2015 întocmită de 
Primarul comunei Cîrța, în calitate de inițiator al proiectului de hotătrâre; 

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2348/07.10.2015 întocmit de  
compartimentul contabil-fimanciar-contabil, impozite şi taxe; 
           - art.874 din Legea nr.287/2009 Codul Civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          - Raportul Comisiei de activităţi economico-sociale, muncă şi protecţie 
socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local al comunei Cîrţa; 
          - Raportul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport al Consiliului local al comunei 
Cîrţa; 
           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând 
instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii 
contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată; 
          În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. „c” și ”d”, alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 
alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit. „b” și art.121 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1.(1) Se aprobă transmiterea dreptului de folosință cu titlu gratuit către 
unitatea de învățământ Școala Gimnazială Martonffy Gyorgy Cîrța a unui 
microbuz  marca Opel Movano Cibro 16+1 locuri, având următoarele 
caracteristici: anul fabricației 2015, serie motor C035579, serie șasiu 
W0LVV34VEFB073390 și o valoare de inventar de 111.595,9667 lei, potrivit 
Protocolului de predare-preluare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
         (2) Microbuzul care se dă în folosință cu titlu gratuit, va fi utilizat de către 
Școala Gimnazială Martonffy Gyorgy Cîrța, fără a schimba destinația acestuia. 



         (3) Finanțarea cheltuielilor de exploatare a microbuzului acordat în folosință 
cu titlu gratuit se suportă de către Comuna Cîrța. 
 
          Art.2. Durata dreptului de folosință cu titlu gratuit de către Școala 
Gimnazială Martonffy Gyorgy Cîrța a bunului menționat la art.1 este de 5 ani, cu 
drept de prelungire cu acordul părților.  
 
          Art.3. Se împuternicește D-ul Gabor Tibor, în calitate de primar al comunei 
Cîrța să semneze în numele și pentru Unitatea Administrativ Teritorială – comuna 
Cîrța, județul Harghita, Protocolul de predare-primire și toate documentele 
necesare transferului, iar compartimentul financiar-contabil al aparatului de 
specialitate al primarului, va realiza operațiunile  privind ieșirea din gestiune a 
mijlocului fix.  
 
          Art.4. Unitatea școlară menționată are obligația raportării către Unitatea 
Administrativ Teritorială – comuna Cîrța până la data de 31 decembrie a fiecărui 
an în care a utilizat microbuzul, a datelor privind numărul de elevi transportați și a 
numărului de kilometri rulați în anul respectiv. 
 
          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului, Compartimentului 
contabil-financiar, impozite şi taxe, școlii gimnaziale Martonffy Gyorgy  şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

Comuna Cîrţa, la 19 octombrie 2015   
 
 

     Preşedinte de şedinţă,                           Contrasemnează, 
        Gabor Janos                                    Secretar al comunei, 

                                                                                         Karda Melania      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       ANEXA 
 la Hotărârea Consiliului Local nr.42/19.10.2015 

 
JUDEȚUL HARGHITA         SCOALA GIMNAZIALĂ 
U.A.T. – COMUNA CÎRȚA                        ”MARTONFFY GYORGY” CÎRȚA      
Nr.________/_______2015            Nr._________/_______2015 

 
PROTOCOL 

privind transferul mijlocului fix „microbuz pentru transportul școlar”, din gestiunea 
U.A.T. Comuna Cîrța/Primăria Comunei Cîrța, Județul Harghita, în gestiunea Școlii 

Gimnaziale ”Martonffy Gyorgy”, comuna Cîr ța, județul Harghita 
 

Încheiat astăzi____________________________ 
 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere 
fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
modificată și completată, precum și Legii educație naționale nr. 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, între: 

 
- U.A.T. COMUNA CÎRȚA / PRIMĂRIA COMUNEI CÎRȚA, cu sediul în comuna Cîrța, 

nr. 159, județul Harghita având cod fiscal 4246122,  reprezentat prin dl. GABOR TIBOR, 
având funcția de primar, în calitate de predator,  

și 
- ȘCOALA GIMNAZIAL Ă ”MARTONFFY GYORGY” CÎRȚA, cu sediul în comuna 

Cîrța, nr. 252, județul Harghita, reprezentat prin dl. GABOR JANOS, având funcția de 
director,în calitate de primitor , 

 
În baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cîrța nr.42 din 19 octombrie 2015, a 
intervenit prezentul protocol privind: 
 

1. Transferul mijlocului fix ”microbuz pentru transportul școlar” din gestiunea UAT 
comuna Cîrța, județul Harghita/Primăria comunei Cîrța, în gestiunea Școlii Gimnaziale 
”Martonffy Gyorgy”  Cîrța, Comuna Cîrța, județul Harghita, identificat astfel: Numărul de 
înmatriculare: HR-08-ZCC; Data înmatriculării 06.07.2015; Numărul de identificare 
W0LVV34VEFB073390; Seria Cărții de identitate: K512264; Deținătorul: Comuna Cîrța; 
Categoria: MICROBUZ M2 Clasa B; Caroseria: CA fara etaj; Marca: OPEL - CIBRO; Tipul: 
CIOM/CAB20/011K03/MOVANO-CIBRO; Număr de locuri: 17; Culoare: Galben;  Motorul 
tipul: M9T-D8; Cilindree: 2299 cmc; Putere maximă: 110 kw; Nr. Inventar 100232. 

 
   2. Mijlocul fix ”microbuz pentru transportul școlar”, descris mai sus, se predă din 
gestiunea UAT comuna Cîrța, județul Harghita/ Primăria comunei Cîrța, în gestiunea Școlii 
Gimnaziale ”Martonffy Gyorgy”Cîrța, comuna Cîrța, județul Harghita, și va avea ca 
destinație, în continuare, ”transportul scolar”.           
 



3. Primitorul, Școala Gimnazială ”Martonffy Gyorgy” Cîrța, comuna Cîrța, județul 
Harghita, va asigura administrarea, funcționarea și întreținerea mijlocul fix, fără a schimba 
destinația acestuia. 

4. UAT comuna Cîrța, județul Harghita/Primăria comunei Cîrța, cât și Școala Gimnazială 
”Martonffy Gyorgy”  Cîrța, comuna Cîrța, județul Harghita, vor înregistra în evidențele 
contabile operațiunile privind intrarea respectiv ieșirea în/din gestiune a mijlocului fix și, de 
asemenea, vor realiza și celelalte operațiuni/proceduri privind regimul juridic al  mijlocului 
fix ”microbuz pentru transportul școlar”, care face obiectul prezentul protocol. 

 
5. Orice modificare sau completare a prezentului protocol se face numai cu acordul scris 

al părților. 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol în două exemplare, din care un exemplar 

la Școala Gimnazială ”Martonffy Gyorgy” Cîrța, Comuna Cîrța, județul Harghita, primitor și 
un exemplar la UAT Comuna Cîrța, județul Harghita/Primăria Comunei Cîrța, predator. 
 
 
 
             PREDATOR                                                          PRIMITOR 
          COMUNA CÎRȚA                     ȘCOALA GIMNAZIAL Ă  
PRIMĂRIA COMUNA CÎR ȚA          ”MARTONFFY GYORGY” 
                PRIMAR                                                            DIRECTOR 
         GABOR TIBOR                                                 GABOR JANOS 
 
      _________________                                           _________________ 
 

 


