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HOTĂRÂREA NR. 79 
                                                    din 24 august 2016 

 
 

privind scoaterea din funcţiune a două mijloace fixe din domeniul privat al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării şi valorificării 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa 
ordinară din 24 august 2016; 
 Având în vedere: 

 -Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrată la nr. 17847 din 11.08.2016; 

 -Raportul Serviciului administraţia pieţelor şi oboarelor, înregistrat la nr. 17933 din 
12.08.2016; 

 -Raportul Direcţiei tehnice şi urbanism, înregistrat la nr. 17934 din 12.08.2016; 
 -Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 17935 din 12.08.2016; 
 -Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 17936 din 12.08.2016; 

       -Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 
      -Prevederile din anexa – Catalogul privind clasificarea şi  duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 
2139/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
          -Prevederile de la pct. 22 şi pct. 23 din Normele metodologice  de  aplicare a Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.909/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          -Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
ulterioare; 
      -Prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale  care  
alcătuiesc  domeniul public al statului  şi  al  unităţilor  administrativ-teritorial;  

-Prevederile anexei nr. 2 la  Hotărârea Guvernului României nr. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
           -Prevederile art. 47 alin. (1), alin. (2) lit. a), b) şi d) şi art. 65 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
         În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. e),  art. 45 alin. (3), art.47, art. 49 şi 
art. 121 alin. (1) şi (2)  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune a două mijloace fixe din domeniul privat al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea casării şi valorificării, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



       Art.2.(1)Comisia de casare a mijloacelor fixe, din cadrul Primăriei municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, va întocmi procesul-verbal de casare şi îl va înainta de îndată 
primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea întocmirii documentaţiei 
pentru valorificarea mijloacelor fixe casate. 
           (2)În aplicarea alin.(1) primarul  municipiului Câmpulung  Moldovenesc  va 
emite autorizaţia de desfiinţare/dezafectare a mijloacelor fixe cuprinse în anexa de la 
prezenta hotărâre. 
 Art.3.Sumele încasate din valorificarea bunurilor casate şi demolate se fac venit la 
bugetul local. 
 Art.4.După scoaterea din funcţiune, demolare, casare şi valorificare, în baza 
documentelor întocmite, se procedează la actualizarea datelor din inventarul domeniului 
privat al  municipiului Câmpulung Moldovenesc, respectiv evidenţa contabilă, cantitativ şi 
valoric. 
 Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul administraţia 
pieţelor şi oboarelor, Direcţia tehnică şi urbanism, Direcţia economică şi Compartimentul 
juridic va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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