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              ROMÂNIA 

        JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 61 
privind disponibilizarea, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale cuprinse în patrimoniul 

oraşului Ocna Mureş, care nu mai pot fi utilizate sau valorificate ca atare 

 

 

         CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la 

data de 09.04.2013,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.334 din 03.04.2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 
 

         Având în vedere   
 procesul verbal de inventariere nr.4643/14.03.2013 întocmit de către comisia de inventariere, 

din care rezultă că au fost inventariate bunuri ale oraşului Ocna Mureş, unele casate şi 

nevalorificate iar altele care necesită scoatere din funcţiune şi casare; 

 referatul de disponibilizare şi casare nr.5996/09.04.2013 al comisiei de inventariere  prin care se 

propune scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri rezultate ca urmare a dezafectării 

instalaţiei de încălzire termică din clădirea în care a funcţionat Policlinica oraşului Ocna Mureş 

precum şi valorificarea acestor bunuri, sub formă de deşeu de fier alături de alte bunuri care au 

fost casate anterior şi rămase nevalorificate ; 

 referatul nr. 5997/09.04.2013 al aceleiaşi comisii din care rezultă cantitatea totală de 20.509 kg. 

deşeu de fier pentru care se propune valorificarea, prin vânzare la licitaţie publică ;  

 H.G.R. nr.841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 

bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. 

nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare.  

         În temeiul art.36 alin. (5) lit.b), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(2) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 : (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune (disponibilizarea) şi casarea bunurilor 

materiale cuprinse în patrimoniul oraşului Ocna Mureş, care nu mai pot fi utilizate sau valorificate 

ca atare, constând în 1353 buc. elemenţi de calorifer şi 350 m.l. de ţeavă rezultate ca urmare a 

dezafectării instalaţiei de încălzire termică din clădirea proprietate publică a oraşului Ocna Mureş 

în care a funcţionat Policlinica oraşului Ocna Mureş. 
 

            (2) Se însuşeşte Referatul de disponibilizare şi casare  nr.5996/09.04.2013 al comisiei de 

inventariere din care rezultă cantitatea estimativă de 20.509 kg. deşeu de fier pentru care se 

propune valorificarea, prin vânzare la licitaţie publică, conform anexei-parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 
 

            Art.2 : Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică deschisă cu strigare a bunurilor cuprinse 

în Referatul de disponibilizare şi casare  nr.5996/09.04.2013, disponibilizate şi casate conform 

articolului 1 din prezenta, sub forma de deşeuri metalice, având greutatea estimativă totală de 

20.509 kg., cu preţul de pornire al licitaţiei de 0,8 lei/kg. la care se adaugă TVA. 
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           Art.3 : - Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor în vederea vânzării, prin licitaţie 

publică, a bunurilor conform prezentei hotărâri, având următoarea componenţă :  
 

           1. jr. Podariu Pavel Gligor, viceprimarul oraşului Ocna Mureş   -------------- preşedinte ; 

           2. ec. Morar Viorel Claudiu, respons.achiziţii Primăria Ocna Mureş--------- secretar ; 

3. Vancea Nicolae, funcţionar public Primăria Ocna Mureş-------- membru ; 

4. ec. Şerbu Ioan, şef serviciu VITL Primăria Ocna Mureş--------- membru ; 

5. jr. Botezan Ioan, funcţionar public Primăria Ocna Mureş-------- membru ; 
 

           Art.4 : Cheltuielile ocazionate cu pregătirea, încărcatul, cântăritul şi transportul bunurilor 

de la locul depozitării cad în sarcina ofertantului declarat câştigător al licitaţiei publice.  
 

          Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler şi comisia numită conform art.3; 
 

             Se comunică la: 

           - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

           - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

           - Serviciul buget-contabilitate, resurse umane; 

           - Serviciul de administrare a patrimoniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş ; 

           - Membrii comisiei , 

            
Ocna Mureş, 09.04.2013 

           PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                       

              ING. VASILE STĂNESCU                                                                     SECRETAR ORAŞ  

                                                                                                              JR. FLORINEL NICOARĂ  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.1;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:15 ; Voturi “pentru”:15;  
 

 
 

 

 
 

 

 


