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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL LOCAL  

                           
HOTĂRÂREA  NR. 215      

privind aprobarea casării mijoacelor fixe şi obiectelor de inventar proprietate a Oraşului Ocna 
Mureş,  

 
          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data 
de 28.11.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 692 din 22.11.2018 de către 
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 
          Având în vedere: referatul nr. 16729/16.11.2018 al comisiei de casare a mijloacelor 
fixe şi a obiectelor de inventar din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, anexa la referatul nr 
16729 din 16.11.2018 al comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din 
cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş, a referatului nr. 11570/21.08.2018 al Direcţiei 
Economice  din care rezultă necesitatea casării mijoacelor fixe şi obiectelor de inventar 
proprietate a Oraşului Ocna Mureş şi raportul de specialitate favorabil nr. 17278 din 
27.11.2018 al Direcţiei economice, rapoartele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în  active corporale şi necorporale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R nr 2139/2004 referitor la 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijlocelor fixe, 
cu modificările şi completările uilterioare; 
          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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1: Se aprobă casarea bunurilor din categoria mijloace fixe şi obiecte de inventar, 
nefuncţionale şi/sau deteriorate ori având depăşită durata normală de funcţionare, 
proprietate a UAT Oraşul Ocna Mureş, cuprinse în anexa la prezenta.  
 
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu 
 
                 Se comunică la:  
       - Instituţia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Direcţia eonomică;   
       - Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar  
                           

Ocna Mureş  28.11.2018 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                SECRETAR ORAȘ, 
   CSABA OROSZHEGYI                                                                       NICUȘOR PANDOR  
 
 
 
 
Tehnored:T.O.M, .Ex:5, anexe:1.  Consilieri in functie:17; prezenti:16; voturi ,,pentru”(%): 16 (94,11%); voturi ,,contra”: 0; abţineri:0,  


