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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 56

din 25 mai 2006
 

cu privire la aprobarea scoaterii din uz şi valorificării mijloacelor fixe “rezervoare metalice aferente centralelor termice”, proprietatea
privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 25 mai 2006,                 
                                                           

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr. 7732/2006;
- Raportul Biroului buget-contabilitate al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr. 7733/2006;
- Raportul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 7734/2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările

şi completările ulterioare;
               În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “f”, art. 46, art.48 şi art. 50 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 
 

Art.1. Se aprobă scoaterea din uz şi valorificarea mijloacelor fixe “rezervoare metalice aferente centralelor termice”, proprietatea privată a
municipiului Câmpulung Moldovenesc, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Scoaterea din uz a mijloacelor fixe menţionate la art. 1 se face de către o firmă specializată, desemnată în urma selecţiei de
oferte, organizată potrivit legii.

(2) Cheltuielile de dezafectare se suportă din bugetul local.
(3) Procedura stabilită la alin. (1) devine operabilă ulterior aplicării de către ordonatorul principal de credite a casării mijloacelor fixe

prevăzute în anexa de la art.1.
Art.3. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, a mijloacelor fixe prevăzute în anexa de la art. 1, sumele rezultate în urma valorificării lor

constituind venituri la bugetul local.
Art.4. Se numeşte comisia pentru organizarea selecţiei de oferte în vederea scoaterii din uz a mijloacelor fixe precum şi pentru vânzarea

acestora prin licitaţie publică, în următoarea componenţă:
- Zancu Corneliu, consilier Serviciul urbanism şi investiţii   - preşedinte;
- Mihalescul Radu, consilier municipal                             - membru; 
- Hău Diana, inspector Biroul buget-contabilitate              - membru;
- Petroaie Paul, consilier juridic Primărie                          - membru;
- Lehaci Silviu Dumitru, inspector Direcţia patrimoniu         - secretar.
Art.5. Se numeşte comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, în următoarea componenţă:
- Corduneanu Ovidiu, consilier Serviciul urbanism şi investiţii   - preşedinte;
- Timiş Liviu, consilier municipal                                           - membru; 
- Ciuc Viorel, inspector Direcţia patrimoniu                             - secretar;

               Art.6. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia Patrimoniu şi Biroul buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului
Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              

           Mihai Dutcă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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