
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 	 

DIN4 .12.2018 

Privind: scoaterea din func ţ iune,In vederea valorific ă rii ş i casă rii, a unor bunuri care apar ţin domeniului privat al 

Municipiului Tecuci 

Iniţiator : Hurdubae C ătă lin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Numă rul de înregistrare si data proiectului : 96733 / 12.12.2018 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci intrunit in sedin ţa ordinara din data  2 ( 2 2  `71.2  

Având în vedere : 
-expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrat ă  sub nr. 96732 / 12.12.2018, 
-raportul de specialitate Intocmit de c ătre Direcţia Generala Economica, Inregistrat sub nr. 96731 / 12.12.2018, 

	

Având 1n vedere raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 . 

Având in vedere prevederile : 
- art. 36, alin.2, lit.c) , art. 45, alin.3, din Legea nr. 215/2001, republicat ă , privind administra ţ ia publică  local ă , cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare; 
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor ş i capitalurilor proprii, 

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de func ţionare a mijloacelor 
fixe; 

- Prevederile Legii nr.15/1994, republicat ă , privind amortizarea capitalului imobilizatIn active corporale şi necorporale, 
pct.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin H.G. nr. 909/1997, modificat ă  ş i 
completată ; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea ş i amortizarea activelor fixe aflate "in patrimoniul institu ţillor publice; 
-Art.7 şi art.8 din Legea contabilit ăţ ii nr.82/1991, republicata, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
-Art.147 din Constitutia Romaniei; 

1n temeiul: 
-Decizia C.C.R. nr.384/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.702/13.08.2018; 
-art.45, alin. 3 din Legea nr.215/2001- republicat ă , privind administraţia publică  local ă  , republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. Se aprob ă  scoaterea din func ţiune, "in vederea cas ă rii şi valorifică rii, a bunurilor de natura mijloacelor fixe 
aparţinând patrimoniului Municipiului Tecuci, ca urmare a degrad ă rii şi uzurii avansate, in valoare de 310.997,01 lei 
identificate in Anexa 1, parte integrant ă  din prezenta hot ă rke. 
Art.2. Se aprobă  declasarea, casarea şi valorificarea bunurilor de natura materialelor si a obiectelor de inventar 
aparţ inând patrimoniului Municipiului Tecuci, in valoare de 168.106,99 lei, identificate in Anexa 2, parte integrant ă  
din prezenta hot ă rke. 

Art.3. Sumele obţinute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul local al Municipiului Tecuci. 
Art.4. In cazul in care in urma dezmembr ă rii se obţin piese sau materiale care se pot folosi, acestea vor fi predate pe 
bază  de proces verbal de predare-primire gestionarului care are in gestiune materiale rezultate din casare. 

Art.5. Patrimoniul Municipiului Tecuci se va modifica in mod corespunz ător. 
Art.6. Prezenta hot ă rke va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci si a Serviciului Buget Contabilitate. 
Art.7. Prezenta hot ă râre va fl cormrattnta celor interesati prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci. 

_ 

PREŞEDINTE DIŞSM)11`,(ŢIĂb„, 	 CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr.96732/12.12.2018 

Privind: scoaterea din func ţiune,In vederea valorific ă rii ş i casă rii, a unor bunuri care apar ţ in domeniului privat al 

Municipiului Tecuci 

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de Direc ţia Economica —Serviciul Buget Contabilitate 

inregistrat sub nr. 96731 / 12.12.2018 

Propunem promovarea proiectului de hotarare privind scoaterea din func ţiune,In vederea valorific ă rii şi casă rii, a unor 

bunuri care aparţin patrimoniului Municipiului Tecuci si au durata normal ă  de utilizare dep ăsită . 

Urmare a acestor proceduri patrimoniul Municipiului Tecuci se va modifica in mod corespunz ător. 

Cadrul legal aplicabil: 

- prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func ţiune, casare si valorificare a 

activelor corporale care alc ătuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ - teritoriale; 

- prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

- prevederile art.36, alin.(2), lit.c) si art.115, alin.(I), lit.b), coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind 

administra ţia publica locala, republicata, modificata si completata; 

Avand in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ă rire. 

PRIMAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 96731 / 12.12.2018 

Privind: scoaterea din func ţiune, în vederea valorific ă rii ş i casă rii, a unor bunuri care apar ţin domeniului privat al 

Municipiului Tecuci 

Potrivit art. 36, alin.2, lit.c) , art. 45, alin.3, din Legea nr. 215/2001, republicat ă , privind administra ţia publică  locală , 
cu modifică rile şi completă rile ulterioare, Consiliile Locale au atribu ţ ii privind administrarea domeniului public si privat 
al unită tilor administrativ teritoriale. 

Avand in vedere Dispozitia Primarului nr. 2220/05.12.2017 privind inventarierea anuala a patrimoniului pa anul 

2017 si Raportul comisiei centrale de inventariere nr 32922/08.03.2018 . 

Avand in vedere referatul 95877 din 10.12.2018, prin care Comisia de casare numita prin Dispozi ţia nr. 463 din 

14.03.2018, a inaintat catre Directia Economica — Serviciul Buget Contabilitate Procesului Verbal de aprobare a casarii 

nr 93961 din 29.11.2018, impreuna cu Anexa 1 - Centralizator privind mijloacele fixe aprobate a fi casate i declasate in 

NO I EM B RIE -DECEM BRIE 2018 si Anexa 2 -Centralizator privind obiectele de inventar aprobate a fi casate şi declasate in 

NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2018. 

Avand in vederea cele prezentate supunem aprob ă rii Consiliului Local al Municipiului Tecuci scoaterea din 

funcţ iune, 1n vederea cas ă rii şi valorifică rii, a bunurilor apar ţinand patrimoniului Municipiului Tecuci, ca urmare a 

degrad ă rii şi uzurii avansate, asffel: bunuri de natura mijloacelor fixe in valoare de 310.997,01 lei identificate in Anexa 

1, precum si declasarea, casarea ş i valorificarea, obiectelor de inventar si a materialelor de natura materialelor si a 

obiectelor de inventar in valoare de 168.106,99 lei , identificate in Anexa 2. 

Categorie bunuri Valoare 

Mijloace fixe 310.997,01 

Obiecte de inventar 
Materiale 168.106,99 

Total 479.104,00 

Dupa scoaterea din func ţ iune a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar se va proceda la casarea si dupa caz la 

valorificarea acestora. Sumele ob ţ inute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul de venituri si cheltuieli al 

municipiului Tecuci. 

In cazul in care in urma dezmembrarii se obtin piese sau materiale care se pot folosi, acestea vor fi predate pe baza 

de proces verbal de predare-primire gestiona rului care are in gestiune materiale rezultate din casare/dezmembrare. 

Compartimentul Buget — contabilitate va actualiza inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

Municipiului Tecuci prin scoaterea din inventar a bunurilor identificate in Anexa 1 si Anexa 2. 

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare indeplineste condi ţ iile de legalitate. 

Director g'ne/ral, 	 Sef Serviciul Buget Contabilitate, 

Intocmit, 


