ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA
____________________________________________________

HOTĂRÂREA NR. 15 /2019
privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor
fixe şi a obiectelor de inventar propuse la casare de către comisiile de
inventariere
Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud. Hunedoara;
Raportat la proiectul de Hotărâre nr. 15 din 20.02.2019.
Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca
Nicolae nr.15//5/20.02.2019.
Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 15/6/20.02.2019 întocmit de
Serviciul Buget, Contabilitate, Impozite, Taxe, Salarizare şi Resurse Umane, cât şi
de avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 7/7/28.02.2019.
În baza prevederilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa 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-teritoriale precum şi a prevederilor HG nr 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe
Raportat la prevederile art.10 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu completările şi modificările ulterioare precum şi la
prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit. c, art 36 alin. (9), art.45 alin.3
şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării
mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse la casare de către comisiile de
inventariere prevăzute în anexă la prezenta hotărâre.
Art.2 Casarea şi valorificarea bunurilor se va efectua de către comisii
constituite prin dispoziţia Primarului Oraşului Aninoasa, conform normelor legale
în vigoare, iar sumele obţinute în urma valorificării se fac venituri la bugetul local.
Art.3- Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.4-Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului
Aninoasa; Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; Serviciului BugetContabilitate; Afişiere şi presă;

Aninoasa la,
28.02.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SFIA ION

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
JR. GHEORGHE SIMION-NELU

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.02.2019, cu un număr de 12 voturi
pentru, voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri/ 12 membri
prezenţi.

