ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 170
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă “de îndată” la data de
02.12.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.2508/02.11.2011, de către primarul oraşului
Ocna Mureş.
Luand in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar ale Primăriei oraşului Ocna Mureş,cuprinse în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, proiect initiat si inaintat spre aprobare de catre primarul orasului Ocna Mures ;
Vazand referatul nr.16268/28.11.2011 al preşedintelui Comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar existente în Primăria oraşului Ocna Mureş, numită prin dispoziţia nr.
2654/08.11.2010 a primarului oraşului Ocna Mureş şi raportul de specialitate nr.16429/02.12.2011 al
Serviciului pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş din cadrul aparatului
de specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş ;
Avand in vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborata cu Legea nr.15/24.03.1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, O.G. nr.112/31.08.2000 privind reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale şi H.G.R.nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasifi
carea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia publica
locala, republicata in anul 2007 ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 : Se aprobă casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar existente în Primăria oraşului
Ocna Mureş, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Mijloacele fixe şi obiectele de inventar casate conform articolului precedent rămân în
custodia magaziei din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş în vederea valorificării lor conform
prevederilor legale în materie, în vigoare la această dată.
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se imputerniceste primarul orasului
Ocna Mures, prof. Dragut Augustin Iosif ;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş ;
- Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş
PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
ING. GLIGOR OLTEAN-DAN

PSN/PSN
EXPL.7; ANEXE.1;

NOTĂ:

Ocna Mureş, 02.12.2011
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 12; Voturi “pentru”: 12;

