ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 116
din 29 octombrie 2015
privind scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul privat al
municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea casării și valorificării

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa
ordinară din 29 octombrie 2015;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc,
înregistrată la nr. 20881 din 08.10.2015;
-Raportul Direcţiei tehnice și urbanism, înregistrat la nr. 20882 din
08.10.2015;
-Raportul Direcţiei economice, înregistrat la nr. 20883 din 08.10.2015;
-Raportul Compartimentului juridic, înregistrat la nr. 20884 din 08.10.2015;
-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;
-Prevederile din anexa – Catalogul privind clasificarea și duratele normale
de funcționare a mijloacelor fixe, aprobată prin Hotărârea Guvernului României
nr. 2139/2004, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile de la pct. 22 și pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și
necorporale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.909/1997, cu
modificările și completările unterioare;
-Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările ulterioare;
-Prevederile art. 3 din Ordonanța 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 și completările ulterioare;
-Prevederile art. 47 alin. (1), alin. (2) lit. a), b) și d) și art. 65 alin. (1) și (2)
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b) și c), alin. (4) lit. e), art. 45 alin. (3), art.47,
art. 49 și art. 121 alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă scoaterea din funcțiune a unui mijloc fix din domeniul
privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, în vederea casării și
valorificării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1)Se numește comisia de casare în următoarea componență:
− Iordan Liliana, consilier în cadrul Direcției economice;
− Istrate Luminița, inspector în cadrul Direcției tehnice și urbanism;
− Erhan Andrei, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului
transport auto;
− Miroțoi Radu, auditor în cadrul Compartimentului audit;
− Giosan Mircea, consilier local.
(2)Procesul verbal întocmit de comisia de casare se înaintează, de
îndată, primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc în vederea întocmirii
documentației pentru valorificarea mijlocului fix casat.
(3)În aplicarea alin. (1) și (2) primarul municipiului Câmpulung
Moldovenesc va emite autorizația de desființare/dezafectare a mijlocului fix
identificat potrivit anexei de la art.1.
Art.3.Sumele încasate din valorificarea bunului casat și demolat se fac venit
la bugetul local, iar cheltuielile efectuate pentru îndeplinirea procedurii de
valorificare a bunului casat se suportă tot din bugetul local.
Art.4.După scoaterea din funcțiune, demolare, casare și valorificare, în baza
documentelor întocmite, se procedează la actualizarea datelor din inventarul
domeniului privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, respectiv evidența
contabilă, cantitativ și valoric.
Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcția
tehnică, Direcția economică și Compartimentul juridic va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ,
Chirodea Gavril
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