ROMÂNIA
JDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.184
privind aprobarea casării mijoacelor fixe și obiectelor de inventar proprietatea UAT Orașul Ocna
Mureș, conform anexelor, parte integrantă din prezenta
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31.10.2017 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 756 din 25.10..2017 de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere: referatul nr.15664/13.10.2017 al Direcției Economice- Serviciul buget
contabilitate, referatul nr 16168 din 20.10.2017 al comisiei de casare a mijloacelor fixe și a
obiectelor de invetar din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș și raportul de specialitate nr 16274
din 24.10.2017 al Direcției economice, coroborate cu avizele favorabile ale comisiiilor de
specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, dispoziţiile cuprinse în Legea nr 15 /1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, H.G.R nr 2139/2004 referitor la aprobarea Catalogului
privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijlocelor fixe, cu modificările și
completările uilterioare, HGR. nr. 841/2005 – privind procedurile de transmitere fără plată și de
valorificare a bunurilor aparținînd instituțiilor publice, actualizată, Legea nr. 82/1991- legea
contabilității, actualizată, Legea nr. 273/2006- legea finanțelor publice locale, actualizată, precum
și actele care atestă îndeplinirea procedurii de informare în scris a altor autorități și instituții
publice privind disponibilitatea bunurilor( adresa nr. 10565/06.07.2017 emisă primăriei Unirea,
adresa nr. 10566/06.07.2017 emisă primăriei Fărău, adresa nr. 10567/06.07.2017 emisă primăriei
Noșlac)
În temeiul : art. 36 alin. (9) , art.45 şi art 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă casarea bunurilor din categoria mijloace fixe și obiecte de inventar, nefuncționale
și/sau deteriorate ori având depășită durata normală de funcționare, proprietate a UAT Orașul Ocna
Mureș, cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta.
Art.2: Se aprobă disponibilizarea bunurilor nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta, și pentru
valorificarea cărora se va urma procedura stabilită în anexa nr. 2 la HGR nr. 841/2005, actualizată.
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcția eonomică;
Ocna Mureş, 31.10.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
AVIZEAZĂ,
NICOARĂ MARCELA ELENA
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
RED/DACT:T.O.M
EX:4; ANEXE:2;

Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16 ; voturi ,,pentru”: 16 ; voturi ,,contra”: 0 ; abţineri:0.
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