
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

norAnAnn
privind atribuirea in folosin{tr gratuittr cltre Sec(ia nr.6 poli{ie rurali $tefan cel Mare

a sistemului de supraveghere video stradali din satul $tefan cel Mare

Consiliul local al comunei Stefan cel Mare, jude{ul Neam{,
Avdnd in vedere:

. raportul de fudamentare nr. 6681 din 27 .11.2019, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin,

prin care se propune atribuirea in folosin!6 gratuitd a sistemului de supraveghere video stradalS din

satul $tefan cel Mare, pentru eficientizarea prevenirii contraventiilor si infracliunilor la nivelul

comunei;
. Cerere m.904597125.11.2019, inaintatd de Inspectoratul de Polilie aljudelului Neam! - Seclia

nr. 6 Polilie rurali $tefan cel Mare;
. Prevederile art. 108 din OUG nr. 5712019 privind codul administrativ;
r raportul de specialitate nr. 668112019, intocmit de compartimentul contabilitate, precum si

avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

in temeiul art. 129, alin. (6), lit. a), qi art. 139, alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019, privind

Codul administrativ,

HOTARA$rE

Art.l (1)Se atribuie in folosin![ gratuitl c[tre Inspectoratul de Polilie al judefului Neam! -
Seclia nr. 6 Polilie rural[ $tefan cel Mare a sistemului de supraveghere video stradald din satul $tefan
cel Mare, pentru eficientizarea prevenirii si intervenliei in cazul producerii de contravenfii ;i
infracfiuni la nivelul comunei;

(2) Perioada folosinfei gratuite a bunului de la alin.(l) este de l0 ani sau p6n[ la

schimbarea sediului Secfiei nr. 6 Poli]ie rurald $tefan cel Mare.

(3) Valoarea de inventar a sistemului de supraveghere video stradal5 din satul $tefan cel

Mare este de 21.995,82 lei.
Art.2 Titularul dreptului de folosin{d gratuitd menlionat la art.l , are urmdtoarele obligalii:

a) sd foloseascd bunul potrivit destina(iei in vederea c[reia i-a fost acordati folosin{a gratuit[;

b) sd prezinte, anual, primariei comunei $tefan cel Mare, rapoarte privind activitatea de utilitate

publici desfrguratd, gradul de implementare la nivelul colectivitSlii, precum qi prognoze gi strategii

pentru perioada urmdtoare;

c) sd permitl accesul reprezentanlilor comunei $tefan cel Mare pentru efectuarea controlului asupra

bunului de la art.1 ;

d) sd nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui;

e) s[ asigure mentenanla / intrefinerea bunului de la art.l, sens in care va comunica c[tre primaria

comunei $tefan cel Mare o copie a contractelor incheiate in acest sens, in termen de maxim 5 zile de

la data semn6rii acestora.



f) la incetarea folosiniei gratuite, s[ restituie bunul in starea in care l-a primit, in afar[ de ceea ce a

pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, gi liber de orice sarcini.

g) sd nu transmitI, nici oneros qi nici cu titlu gratuit, unei alte persone dreptul de folosi{6 dobdndit prin

prezenta hotlrdre

h) si informeze primaria comunei $tefan cel Mare cu privire la orice tulburare adusd dreptului de

proprietate precum gi la existen{a unor cauze sau iminen[a producerii unor evenimente de naturi s[
conducd la imposibilitatea exploatdrii bunului.

Art.3 Se imputernicegte primarul comunei Stefan cel Mare sI semneze protocolul de predare-

primire a imobilului.
Art.4 Secretarul comunei va face public6 prezenta hotdr6re gi o va comunica persoanelor gi

instituliilor interesate.
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