
ROMAMA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUC1 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRARE 
Nr. 	din 	/2021 

Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci, in vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Iniţiator Lucian — Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Numărul de "inregistrare şi data proiectului : 4o# 	2ţ .0/ 	/2021 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci intrunit in şedinţa ordinara din data 	/2021 
Având în vedere : 

- referatul de aprobare al iniţiatorului, inregistrată sub nr.OĂ',5" icV,,)/I, /2021, 
- raportui de specialitate Intocmit de Direcţia Generală Economică i Serviciul Administrarea domeniului 

public i privat, Inregistrat sub nr.,?(,)*A7V (,/, 2021 , 
- raportul de avizare intocmit de 	de specialitate nr.  /()  
- adresa nr 29932 din 13.10.2020 emisa de Apa Canal SA; / 

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

- Prevederile Legli nr.15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în 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, modificată şi completată; 

- art. 1,2,3,4 din OG nr.112 din 31 august 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; 

- art. 129, alin.2, lit. c) din OUG 57 / 2019, privind codul administrativ; 
- art.139, alin. 3, lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc ) şi art. 361 alin 2 din OUG 57/2019 — privind codul 

administrativ; 

HOTĂRAŞTE : 

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci a unor bunuri de 
natura mijloacelor fixe, in vederea scoaterii din funcţiune, casării si valorificării, identificate in Anexal, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea bunurilor cuprinse in anexa 1 care face 
parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3. Sumele rezultate in urma valorificării se fac venit la bugetul local. 
Art.4. Patrimoniul Municipiului Tecuci se va modifica in mod corespunzător. 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci şi a Serviciului Buget 

Contabilitate. 
Art.6. Prezenta hotărâre va ficomunicată celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul Tecuci. 

INIŢIATOR, 	 Avizat, 
PRIMAR 	 SECRETAR GENERAV 

Lucian — Grigore Costin 	 jr. George Lucian Borş,âr 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

Nr. 	Ci.2021  

Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al MunicipiuiuiTecuci, in vederea 
scoaterii din functiune, casării si valorificării. 

Bunurile care fac obiectui prezentului proiect de hotarare apartin domeniului public al Municipiului 
Tecuci si s-au aflat in administrarea societăţii Apă Canal SA Galati — operator regional. Acestea au deservit 
sistemul de alimentare cu apa. 

Prin adresa 29932 din 14.10.2020, operatorul Apă Canal SA Galati a adus la cunoştinţa Municipiului 
Tecuci ca bunurile ce fac obiectul proiectului de hotărâre nu mai sunt utile, având un grad mare de uzura 
fizica si moral. 

Din Sectorul distributie apa Tecuci sunt propuse pentru scoatere din functiune si casare: 
- mijlocul fix Deviere conducta put F6 str. Vasile Alecsandri, teava OL Dn 150-70 mm, pus in functiune in 
anul 1986, in prezent fiind neutilizat deoarece putul F6 nu mai functioneaza; 
- tablouri electrice 5,5 kW -3 buc( 1998) scoase din uz; 
- masina de taiat asfalt si mai compactor. achizitionate in 2010,uzate, nefunctionale. 
Din Sectorul Contorizare Tecuci sunt propuse pentru scoatere din functiune si casare: 

- Grup termic sudura uzat, nefunctional (achizitionat in 2001), 
- Transformator electric (achizitionat in 2007), uzat, nefunctional. 

Din Sectorul Statii Pompare Tecuci sunt propuse pentru scoatere din functiune si casare: 
- mijlocul fix Conducta aductiune de la put FS4 la Gospod. de apa N. Balcescu, pus in functiune in anul 

1995. Prin reabilitarea frontului de captare Rotunda, conducta de aductiune a fost inlocuita. Aceasta conducta 
propusa pentnr casare exista doar scriptic in lista mijloacelor fixe. Fizic se functioneaza cu noua conducta de 
aductiune. 

- aparat de masurat prize de pamant, achizitionat in 2007, este nefunctional si nu mai poate fi reparat. 
Obiectele de inventar (imprimante, monitoare, sistem de calcul) propuse la casare sunt preluate prin protocol 
de la UAT Tecuci in anul 2010, sunt in prezent uzate fizic si moral si sunt fara utilitate. 

Casarea si valorificarea acestora se poate face după trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
Municipiului Tecuci. 

Având in vedere aceste considerente, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre. 

PRIMAR 
Lucian Grigore COSTIN 



ROMAN1A 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 	O ţ 0'2,/,0/ 2021 

Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci, in vederea 
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării. 

Prin adresa nr 29932 din 13.10.2020 , SC Apa Canal SA Galati, concesionarul serviciului de 
alimentare cu apă i canalizare din municipiul nostru, propune scoaterea din functiune si casarea unor bunuri 
aparţinând patrimoniului Municipiului Tecuci, amortizate integral. 

Potrivit art. 129, alin.2, lit. c), art. 361, alin.2 si art. 139, alin.3, lit. g), coroborat cu art. 5 lit. cc) din 
OUG 57 / 2019, privind codul administrativ, C,onsiliile Locale au atribuţii privind administrarea domeniului 
public si privat al unităţilor administrativ teritoriale. 

in conformitate cu art. 2 din OG 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, pentru scoaterea din funcţiune , in vederea valorificării şi, după caz, casării, activele 
corporale din domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale vor fi trecute în domeniul privat al 
acestora. 

Potrivit articolului nr.3 din acelaşi act normativ, după scoaterea din funcţiune se va proceda la 
valorificarea i după caz casarea acestora. 

Având in vedere cele prezentate, considerăm ca proiectul de hotărâre indeplineşte condiţiile de legalitate. 

Director gen al , 
Ec. Nico1etaJăpoi 
	

Sef Serviciu, 
Ing. Luqian Gradea 



Anexa nr.i la 1( L nr. 	7021 

Bunuri ce figurează in înventarul Municipiului Tecuci, propuse a fi trecute în domeniul privat 1n 
vederea scoaterii din funcţiune şi casării. 

Nr. 
Crt. Denumir-ea bunurilor inventariate Nr. inventar Cantitate Valoare curenta Data PIF 

1 DEVIERE CONDUCTA PUT F6 11150671 1,00 4.814,32 31.12.1986 

2 MASINA TAIAT ASFALT 12250018 1,00 9.222,71 31.07.2010 

3 MAI COMPACTOR 12250019 1,00 10.471,00 31.08.2010 

4 TABLOU ELECTR1C 5,5 KW 3BUC 12250596 1,00 3.197,68 31.12.1998 

5 GRUP TERMIC SUDURA 12250586 1,00 4.768,20 31.07.2001 

6 TRANSFORMATOR ELECTRIC 12250688 1,00 3.562,36 31.05.2007 

7 CONDUCTA ADUCTIUNE 11150744 1,00 1.631.254,90 30.06.1995 

8 APARAT MASURAT PR1ZE DE PAMANT 12350664 1,00 1.607,11 30.04.2007 

Total Muloace fixe 	 1.668.898,28 

Nr. 
Crt. Denumirea bunurilor inventariate Nr. inventar Cantitate Valoare curenta Data PIF 

1 MONITOR LCD 20300062 1,00 360,50 27.09.2010 

2 SISTEM DE CALCUL 20300052 1,00 1.252,10 27.09.2010 

3 IMPRIMANTA HP 20300055 2,00 554,62 27.09.2010 

4 MONITOR LCD 203000621 3,00 1.081,50 27.09.2010 

5 IMPRIMANTA LASERJET 20300064 1,00 672,93 27.09.2010 

Total obiece de inventar 	 3.921,65 

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE, 	 SEF SERVICIU ADPP, 
Ec Cristea Mariana 	 i. Lucir Gradea 

CONSILIER, 
Ţoyica 


