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HOTĂRÂREA  Nr. 103 
din 31.10.2017  

privind stabilirea destinatiei autobuz M3 clasa III cu nr. de inmatriculare AR 21 PCG  
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad,                                                                                                                                                    
Văzând: 
-Referatul secretarului comunei Vladimirescu  

-Raportul de promovare a proiectului de hotarare promovat de Primarul comunei Vladimirescu Crisan 

Ioan 
-Votul in unanimitate de 17 voturi pentru exprimat în şedinţa ordinară din 31.10.2017 de Consiliul 

local al comunei Vladimirescu 

Având în vedere : 
- prevederile art.36 alin.6 lit.a pct.4, 5 si 6 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicată  
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată: 

  
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă înființarea compartimentului de transport persoane pentru autobuz M3 
clasa III cu nr. de înmatriculare AR 21 PCG, compartimentul fiind compus din șoferii          
Cristea Cosmin și Ursuț Gheorghe care își vor desfășura activitatea conform codului              
CAEN 4939 – Alte transporturi terestre n.c.a. 

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția gratuită a autobuzului M3 clasa III cu nr. de 
înmatriculare AR 21 PCG, pentru efectuarea deplasărilor la competițiile sportive și 
cantonamente ale sportivilor C.S. GLOGOVĂȚ 2013, C.S. REAL HORIA, C.S. MUREȘANA 
MÂNDRULOC și C.S. GLOGOVĂȚ 2010 dupa o prealabilă programare și raportat la 
importanța deplasării. 

Art.3. Se aprobă punerea la dispoziția gratuită a autobuzului M3 clasa III cu nr. de 
înmatriculare AR 21 PCG, pentru efectuarea deplasărilor la concursuri și spectacole a 
Ansamblului Folcloric Florile Mureșului si Ansamblului Folcloric Horienii din Horia dupa o 
prealabilă programare si raportat la importanța deplasării. 

Art.4. Se aprobă punerea la dispoziția gratuita a autobuzului M3 clasa III cu nr. de 
inmatriculare AR 21 PCG, pentru angajatii primariei si Consiliul local al comunei Vladimirescu 
pentru activitati care impun prezenta majoritatii celor precizati mai sus la evenimente sau 
activitati. 

Art.5. Autobuzului M3 clasa III cu nr. de inmatriculare AR 21 PCG nu va putea fi utilizat 
in scopuri patrimoniale in sensul inchirierii acestuia catre terti 
 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinţează Serviciul financiar 
contabil al Primăriei comunei şi primarul comunei Vladimirescu. 
  Prezenta hotărâre se va comunica cu : 

   -primarul comunei Vladimirescu; 

   -Compartimentul financiar-contabil al Primăriei comunei Vladimirescu 
   -Instituţia Prefectului – judeţul Arad  
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