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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, a unor bunuri – mijloace fixe, în 

vederea scoaterii din funcţiune, casării si valorificării acestora 

 

      Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.10.2015, 

  Analizând necesitatea casării unor bunuri – mijloace fixe, aflate în domeniul public al Municipiului Săcele, care 

nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi care îndeplinesc toate condiţiile pentru scoaterea lor din funcţiune; 

Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  al Serviciului Financiar Contabilitate  Salarizare Buget 

Ordonanțare CFP; 
            Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietatea publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale 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; ale art. 1 şi ale art. 2 din Ordonanţa de Guvern 

nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale 

care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 98 

din 2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al Municipiului Săcele; 

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) , lit. c), alin. (9); ale art. 45 alin. (1); ale art. 61 alin. (2);  ale art. 

115 alin. (1) lit. b); ale art. 117 lit. a);  ale art. 119; ale art. 120 alin. (1) 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.  (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, a unor bunuri – 

mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcţiune, casării si valorificării acestora. 

                  (2) Lista bunurilor-mijloace fixe este prevăzută în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

       Art.2.  Se aprobă, la propunerea Comisiei de casare, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor – 

mijloace fixe, ce prezintă un grad avansat de uzură, prezentate în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

        Art. 3.  Sumele încasate din valorificarea bunurilor casate, vor fi făcute venituri la bugetul local, după deducerea 

cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare a bunurilor casate. 

 

        Art. 4. După scoaterea din funcţiune, casare si valorificare, în baza documentelor întocmite de către Comisia de 

casare,  Biroul Urbanism, Patrimoniu şi Serviciul  Financiar, Contabilitate,  Salarizare, Buget, Ordonanțare C.F.P., vor 

proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public şi privat al Municipiului Săcele, respectiv din evidenţa 

contabilă, cantitativ şi valorică.  

            

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

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  16 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 (la momentul votului)   
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 2 ex. Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare CFP 



 

                                                                                                              ANEXA 1 LA HCL NR.142/29.10.2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI SACELE 

 

 

Sectiunea I 

Bunuri mobile - iesiri 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 

dobandirii 

Valoarea de 

inventar 

Situatia juridica 

actuala 

1. 1.8.12. Electroompe Sadu  Electroompe Sadu, nr.inv.10201 1979 2764.86 
Municipiul 

Sacele 

2 1.8.12 Electroompe Sadu Electroompe Sadu, nr.inv.10202 1977 2477.60 
Municipiul 

Sacele 

3 TOTAL    5242.46  

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

                     

                        PRESEDINTELE SEDINTEI                                                                                        PRIMAR 

 

                          CONSILIER LOCAL                                                                             EC.NISTOR RADU FLOREA 
                            MAGDÓ JÁNOS 
 

 

 

                                                                                                                                                               Intocmit, 

                                                                                                                                                       Ec.Pasarica Vasilica 

 
 


