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HOTARARE 
 
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Bacau, a obiectelor de investitii care fac parte din 
obiectivul de investitii ,,Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate 
din Municipiul Bacau’’, nepuse in functiune pana la 28.02.2006, 
aflate in administrarea RAGC. Bacau, propuse pentru scoatere din 
functiune, valorificare prin casare, in conditiile legii, acestea nefiind 
valorificate prin vanzare la licitatiile publice organizate, din lipsa de 
cumparatori 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Bacau 
     Avand in vedere: 

- Prevederile art.10 (2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile art.1,2 si 3 din O.G. nr.112/2000, aprobata prin Legea    
nr.246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, 
casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public 
al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale; 

- Prevederile pct.21 si pct.23  din HGR. Nr.909/1997 publicata la 
08.01.1998, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale, cu modificarile si completarile aduse prin HGR. 
nr.568/2000; 

- Referatul nr.34594/12.09.2006, al Directiei de Patrimoniu ; 
- Informarea nr.6950/03.08.2006, a Comisiei de licitatie, numita prin 

HCL. nr. 40/10.03.2006, adresata Consiliului local ; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau ; 

In baza dispozitiilor art.38 (2) lit. ’’c’’ si ale art.46 (21) din Legea 
nr.215/2001, a administratiei publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, inclusiv prin Legea nr.286/06.07.2006. 
 
 



                                   
 

H o t a r a s t e 
 

    Art.1   Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al 
municipiului Bacau, a obiectelor de investitii care fac parte din obiectivul 
de investitii ,, Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate din 
Municipiul Bacau’’ nepuse in functiune pana la 28.02.2006, aflate in 
administrarea RAGC Bacau, propuse prntru scoatere din functiune si 
casare, acestea nefiind valorificate prin vanzare la licitatiile publice 
organizate, din lipsa de cumparatori si care se identifica prin Lista anexa 
nr.1, la prezenta hotarare. 
 
   Art.2  Se aproba scoaterea din functiune a obiectelor de investitii,, care 
fac parte din obiectivul de investitii, ’’Extinderea Statiei de Epurare a 
Apelor Uzate din Municipiul Bacau’’ nepuse in functiune pana la 
28.02.2006, aflate in administrarea RAGC. Bacau, cu o valoare totala de 
inventar de 862.324,68 lei(Ron), acestea nefiind valorificate prin vanzare 
la licitatiile publice organizate conform HCL. nr.40/10.03.2006, din lipsa 
de cumparatori, conform Listei anexe nr.1, la prezenta hotarare. 
 
   Art.3   Se aproba valorificarea prin casare a mijloacelor fixe, scoase din 
functiune prevazute la art.2 si care fac obiectul Listei anexe nr.1, la 
prezenta hotarare, acestea nefiind valorificate prin vanzare la licitatiile 
publice organizate, din lipsa de cumparatori. 
  
  Art.4   Se numeste comisia de casare a obiectelor de investitii nepuse in 
functiune, propuse pentru scoaterea  din functiune si casare, asa cum se 
prevede la art.2, identificate prin Lista anexa nr.1 la prezenta hotarare, in 
urmatoarea componenta : 
 

    1. Scripat Constantin  - Viceprimar                               - Presedinte 
    2. Craciun Dragos-Constantin  - Consilier Local             - membru 
    3. Patrascu Silviu – Consilier Directia Drumuri Publice- membru 
    4. Mogos Gica   – Referent la Dir. Economica               - membru 
    5. Cioclu Elena – Consilier Dir. Patrimoniu                   - membru 
    6. Airinei Mihai     – Sef birou  RAGC Bacau                - membru 
    7. Adam Bogdan – Consilier la Dir. Economica             - membru 
  
Ca secretar al Comisiei se numeste Plamada Maria – Sef Serviciu 

financiar – contabilitate la RAGC Bacau. 
 

    Art.5   Sumele incasate din valorificarea bunurilor obţinute  prin 
casare, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local. 
 



    Art.6   Dupa scoaterea din functiune casare si valorificare in conditiile 
legii, Directia de Patrimoniu si Directia Economica din aparatul de 
specialitate al primarului, vor proceda la actualizarea datelor din 
inventarul domeniului public si privat al municipiului Bacau, respectiv 
din evidenta contabila, cantitativ si valoric . 
 
    Art.7   Lista cu obiectele de investitii anexa nr.1 face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
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