ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a
unor bunuri – mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie
Comunală Bacău, componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Bacău,
propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare prin vânzare la licitaţie sau după
caz , casare, în condiţiile legii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
- Prevederile art.10(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 1 şi 2 din O.G. nr.112 /2000, aprobată prin Legea
nr.246/2001, pentru reglementarea procesului şi scoatere din funcţiune, casare şi
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ - teritoriale.
- Prevederile art.21 şi art.23 ultim alineat din H.G.R nr.909/1997/08.01.1998,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi
completările aduse prin H.G.R. nr.568/2000;
- Adresa nr.5918/03.07.2006, şi Memoriul Justificativ nr.6946/2006, al
R.A.G.C Bacău .
- Hotărârea în extras nr.7/09.08.2006, a Consiliului de Administraţie al
R.A.G.C Bacău.
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;
În baza dispoziţiilor art. 38(5) lit.”a” şi ale art. 46(21 ) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin
Legea nr.286/06.07.2006
HOTĂRĂŞTE
ART.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al
municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe – date în administrarea Regiei
Autonome de Gospodărie Comunală Bacău prin H.C.L. nr.110/2001, în prezent,
Componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Bacău, altele decât cele prevăzute
în H.C.L NR.39/2006 şi H.C.L. nr .40/2006 având datele de identificare prevăzute în
lista , anexă nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Trecerea în domeniul privat al bunurilor prevăzute la art.1, se face în
vederea scoaterii din funcţiune, valorificării prin vânzare la licitaţie sau după caz
casare.
ART.3. Se aprobă la solicitarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală
Bacău, scoaterea din funcţiune a bunurilor – mijloace fixe – aflate în administrarea
regiei în prezent componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate Bacău, cu o
valoare totală de inventar de 146.382 lei ( RON ) conform Listei, anexă nr.1, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. După scoaterea din funcţiune, mijloacele fixe prevăzute în anexa nr.1
la prezenta hotărâre, se vor valorifica prin vânzare pe bază de licitaţie publică
deschisă, organizată potrivit dispoziţiilor legale.
În cazul când nu se vor putea valorifica prin vânzare, se aprobă casarea,
dezmembrarea şi valorificarea acestora, conform prevederilor legale.
ART.5. Se numeşte Comisia de licitaţie publică a mijloacelor fixe scoase din
funcţiune, conform art.3 şi 4 în următoarea componenţă:
1. Hîrţescu Vasilică - Consilier local
- Preşedinte
2. Popescu Adrian
- Consilier Local
- Membru
3. Tănăselea Sorin
- Şef Serviciu
- Membru
4. Airinei Mihai
- Inginer Şef Birou Investiţii R.A.G.C Bacău
- Membru
5.Vinerică Clementina - Şef Serviciu Financiar Contabilitate la Direcţia Economică
- Membru
Ca secretar al Comisiei se numeşte Luca Monica – consilier juridic la R.A.G.C Bacău.
ART.6. Se numeşte Comisia de casare a mijloacelor fixe scoase din funcţiune,
care nu se vor vinde la licitaţie publică, şi va acţiona conform art.4 alineat 2, în
următoarea componenţă:
1. Scripăţ Constantin
- Viceprimar
- Preşedinte
2. Crăciun Dragoş- Constantin - Consilier local
- Membru
3. Pătraşcu Silviu
- Consilier, de profesie economist - Membru
la Direcţia de Drumuri Publice
4. Mogoş Gica
- Referent la Direcţia Economică - Membru
5. Boghiu Viorel
- Inginer Şef Staţie de Epurare
- Membru
la R.A.G.C Bacău
Ca secretar al Comisiei se numeşte Plămadă Maria – Şef Serviciu financiar –
contabilitate la R.A.G.C Bacău.
ART.7. Direcţia de Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului, va
asigura prin mijloace de publicitate, toate procedurile prevăzute de lege, pentru
organizarea vânzării prin licitaţie publică, sau după caz casarea, dezmembrarea şi
valorificarea bunurilor - mijloace fixe – care fac obiectul Listei anexă nr.1, la prezenta
hotărâre.
ART.8. Sumele încasate din vânzarea la licitaţie publică, ori după caz, din
valorificare prin casare, vor fi făcute venit la bugetul local.
ART.9. După scoaterea din funcţiune, şi valorificarea mijloacelor fixe, care fac
obiectul prezentei hotărâri, Direcţia de Patrimoniu şi Direcţia Economică din aparatul
de specialitate al primarului, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul
domeniului public şi privat al Municipiului Bacău, respectiv din evidenţa contabilă,
cantitativ şi valorică.
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