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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 scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificare 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de 28.07.2016, 

Analizând necesitatea scoaterii din funcțiune, a casării și valorificării, in condițiile legii, după caz, a 

bunurilor – mijloace fixe prevăzute în anexă; 

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei centrale privind finalizarea inventarierii elementelor de 

active, datoriilor și capitalurilor proprii ale Municipiului Săcele la data de 08.01.2016 - Anexa 1; prevederile 

art. 1, art. 2, art. 3 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ- 

teritoriale; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 42898 / 18.07.2016 al Biroului Urbanism, Patrimoniu şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

   În temeiul art. 36 alin.(1); alin. (2) lit. c); art. 45 alin. (3) ;  art. 61 alin. (2) ; art.115 alin. (1) lit. b) şi  

art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a bunurilor – 

mijloace fixe, prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea lor prin vânzare la licitație sau, după caz, 

casarea lor, în condițiile legii. 

Art.3. Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al Municipiului Săcele a bunurilor – 

prezentate în Anexă. 

 Art.4. Se mandatează Primarul, prin aparatul de specialitate, pentru îndeplinirea tuturor formalităților 

legale de scoatere din funcțiune, valorificare sau casare, după caz, a bunurilor – mijloace fixe prezentate în 

Anexă. 

Art.5. Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local. 

 Art.6. Primarul Municipiului Săcele,  prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 
 

 

 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

          BĂLĂȘESCU MARIUS                                                              C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată: 16 voturi pentru,  - împotrivă,  - abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
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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 

- 1 ex. Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- 1 ex. SCFSBO CFP 

 


