
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

     HOTĂRÂREA       Nr.  20                                                               Data: 19.02.2015 

 

 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a două autovehicule, aflate în 

domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele 

 

      Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.02.2015, 

  Având în vedere necesitatea casării şi valorificării unor autovehicule, aflate în domeniul privat al 

Municipiului Săcele, care nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi care îndeplinesc toate condiţiile 

pentru scoaterea lor din funcţiune, precum şi obligativitatea utilizării în mod responsabil a tuturor resurselor 

existente la nivelul instituţiei; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6113/17.02.2015 al Cabinetului Primarului şi  Avizele 

Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale pct. 21-23 din Anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994; 

ale H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 

mijloacelor fixe; precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) , lit. c); ale art. 45 alin. (3); ale art. 61 alin. (2);  ale art. 

115 alin. (1) lit. b); ale art. 117 lit. a); ale art. 119; ale art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi ale art. 122 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

       

H O T Ă R Ă Ş T E : 

         Art.1. Se aprobă casarea, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a două autovehicule, aflate în 

domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele, cu datele de 

identificare cuprinse în Anexa, care parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Săcele să numească prin dispoziţie, comisia pentru casarea 

şi valorificarea autovehiculelor prevăzute la art. 2.  

        Art.3. Sumele rezultate din valorificarea autovehiculelor prevăzute la art. 1, se vor constitui în venituri la 

bugetul local al Municipiului Săcele. 

        Art.4. După finalizarea procedurilor de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a autovehiculelor 

prevăzute în prezenta hotărîre, lista bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Săcele se modifică 

în mod corespunzător.  

     Art. 5.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    JITARU GHEORGHE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  16 voturi pentru, 1 abţinere 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 

 

mailto:primaria@municipiulsacele.ro


Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

-    1 ex. D-l Primar  

-    1 ex. Cabinetul Primarului 



ANEXĂ LA H.C.L. NR. 20/19.02.2015 

 

      Datele de identificare autoturisme din parcul auto propriu al Primariei Municipiului Săcele 

 
 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          PRIMAR 

    CONSILIER LOCAL,                                                                                                             EC. NISTOR RADU FLOREA 

   JITARU GHEORGHE 

           

 

 

 

 

 

         Întocmit:             

Insp. Deak Ştefan  
 

NR. 

Crt. 

Marca Nr. 

inmatriculare 

Capacitate 

cilindrica 

Anul 

fabricatiei 

Data primei 

inmatriculari 

Culoare Nr. 

identificare 

Serie 

motor 

Combustibil Nr. 

inventar 

Amortizare 

mijloc fix 

Km 

efectuati 

rulati 

 

1 DACIA 

R117111 

1310  L 

BV 10 EJL 1397 1999 25.01.00 Gri met UU1R11711X2899460 0370458 BENZINA 2007366 100% 72334 

2 DACIA 

D1F719 

/  1307 

FRI 

BV 50 PMS 1557 2002 20.04.02 Gri 

granit 

UU1D1F71923038919 0027895 BENZINA 20063 100% 140601 


