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    HOTĂRÂREA       Nr.  91                                                                 Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele  

a bunului mobil - centrală termică situat in Cartier Ștefan cel Mare, scoaterea din funcțiune și 
valorificarea acestuia 

 
Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 

            Analizând necesitatea reamenajării imobilului-construcţie – „Centrală termică”- din Cartierul Ștefan 
cel Mare din Municipiul Săcele, imobil în care a funcționat centrala termică care a deservit Cartierul și având 
în vedere că aceasta a fost dezafectată încă din anul 2000, se impune casarea și valorificarea echipamentelor 
care au constituit bunul mobil – „centrală termică”; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 16763  / 17.04.2017 al Compartimentului Patrimoniu şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 
           Având în vedere că imobilul arătat mai sus se află în domeniul public al Municipiului Săcele, conform 
H.G. nr. 972/2002, Anexa nr. 5 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, 
poziția nr. 74  „Modernizare centrală termică”, 

Văzând prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii de 
Consiliul Local nr. 98 din 2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Săcele cu modificarile ulterioare;  

Având în vedere Procesul verbal nr. 15659 din data de 10.04.2018 al Subcomisiei nr. 1. pentru 
inventarierea imobilizãrilor corporale şi necorporale şi stocurilor (grupa  de conturi  din clasa 2 şi 3), 
constituită în baza Dispoziției de Primar nr.1708/ 29.09.2017, 

 În temeiul dispozițiilor art. 10; art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c),alin.(5) lit. b); art. 45 alin. (3); art. 115 
alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) lit. a)  și art.119 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și 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 bunului 
mobil - centrală termică, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în HG nr.972/2002, Anexa nr. 5 - Inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele, poziția nr. 74. 
 

Art.2. Imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri este cuprins în inventarul domeniului public al 
Municipiului Săcele, având numărul de inventar 10242 şi valoarea de inventar 890.809,49 lei, conform 
evidențelor contabile. 
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Art. 3. Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunului mobil – „centrală termică”, Cartier Ștefan cel 
Mare, identificat în H.G. nr. 972/2002, Anexa nr. 5 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
Municipiului Săcele, poziția nr.74. 

Art. 4 Materialele rezultate în urma scoaterii din funcțiune a bunului mobil – „centrală termică”,  
identificat în H.G. nr. 972/2002,  Anexa nr. 5 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
Municipiului Săcele, poziția nr. 74, vor fi valorificate în conformitate cu prevederile legale. 

Art.5. Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Săcele, precum si 
evidentele contabile se vor modifica în mod corespunzător. 

 
Art. 6. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Compartimentul Patrimoniu 
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