
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROJECT DE HOTARARE 
Nr. 	din 	2019 

Privind: aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci, 
in vederea casarii $i valorificarii 

Initiator : Hurdubae Catalin Constantin, Primarul Municipiului Tecuci 2 ludetul Galati; 
Numarul de inregistrare $i data proiectului :  66,00 	020 s ( • 2019 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci intrunit in $edinta ordinara din data 	 
Avand in vedere : 
- referatul de aprob are al initiatorului, inregistrat sub nr. CC0f),/ 	• (It 	2019, 
- raportul de specialitate intocmit de calm SADPP, inregistrat sub nr. 	/ 	 , 	 2019 
- raportul de avizare intocmit de comisiile de specialitate nr.1,2,3,4,5 . 

- adresa nr 21083 din 24.06.2019 emisa de Apa Canal SA; 
- pct.20 si 42 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor $i capitalurilor proprii; 
- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor norrnale de functionare 
a mijloacelor fixe; 
- Prevederile Legii nr.15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 

necorporale, pct.22 $i 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin 
H.G. nr. 909/1997, modificata $i completata; 
- art. 1,2,3,4 din OG nr.112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare $i valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului $i al 
unitatilor administrativ-teritoriale; 
-Art.7 si art.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare; 
- art. 129, alin.2, lit. c) din OUG 57 / 2019, privind codul administrativ 
-art.139, alin. 3, lit. g), coroborat cu art. 5 lit. cc ) din OUG 57/2019 — privind codul administrativ; 
In baza art. 196 alin 1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

HOTARASTE : 

Art.1 . Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci a unor 
bunuri de natura mijloacelor fixe , in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificärii, identificate 
in Anexa, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea bunurilor cuprinse in anexa. 
Art.3. Sumele rezultate in urma valorificarii se fac venit la bugetul local. 
Art.4. Patrimoniul Municipiului Tecuci se va modifica in mod corespunzator. 
Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire prin grija Primarului mun. Tecuci; 
Art.6. Prezenta hotairare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 
INITIATOR 	 AVIZAT 
PRIMAR 	 Secretar General 

Ing Catalin Ctin Hurdubae 	 Jr. Valerica F9taohe 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. 	f/ din 0140 1/ • 2019 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea treeerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat at 
Munieipiului Teeuei, in vederea easarii i valorificarii 

Bunurile ce fac obiectul prezentului project de hot:dr:are apartin domeniului public al municjpiului 
Tecuci si sunt in administrarea societatii AO Canal SA Galati — operator regional . Aceste bunuri sunt 
intr-o stare avansata de degradare, nu mai pot fi folosite in procesul de productie, avand o vechime 
considerabila. Bunurile nu mai corespund normelor actuale de exploatare. 

Aceste bunuri sunt : autovidanja GL05.JBD, spectrofotometru, autoclav- sterliz,ator cu abur precum si 
conducta aductiune la puturi F8 i F9. 

Prin adresa nr. 21083 din 24.06.2019 operatorul Apa Canal SA a adus la cunostinta Municipiului 
Tecuci ca bu8nurile prezentate , ce fac obiectul proiectului de hofar' are nu mai sunt utile, avand un grad 
mare de uzura fizica Si morala. 

Casarea i valorificarea acestora se poate face dupa trecerea din domeniul public al UAT in 
domenjul privat al acestuia. 

Avand in vedere aceste cons iderente, supun spre dezbatere sit aprobare proiectul de boar& e in 
forma prezentati 

Primar, 
lug. Catalin Constantin flurdubgP 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI Pill VAT 

Nr. /1in 	//- 2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Tecuci, in  
vederea casarii i valorificarii  

Potrivit art. 129, alin.2, lit C, art.361, alin2 si art.139, alin.3, lit g, coroborat cu art. 5 lit CC din 
OUG 57/2019, privind Codul administrativ, consiliile locale au atributii privind administrarea 
domeniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale; 

Prin adresa 21083 din 24.06.2019 Societatea Apa Canal SA Galati, propune scoaterea din 
functiune Si casarea unor mijloace fixe apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci, amortizate. 
Aceste bunuri sunt: 

- autovidanja GLO5JBD , achizitionata in 1991 find nefunctionalA si frã utilitate, nu mai 
poate obtine autorizatia RAR. 

- spectrofotometru achizitionat in 2006, este defect nu se mai gAsesc piese de schimb, a fost 
inlocuit in anul 2018. 

- Autoclav — sterlizator cu abur, achizitionat in 2007, nu realizeaza operatia de depresurizare, 
display-ul nu mai functioneaza, bunul a fost inlocuit in anul 2018 

- Conducta aductiune la puturile F8 si F9, pusa in functie in anul 1982 a fost inlocuita ()data cu 
reabilitarea celor cloud foraje 

Avand in vedere cele de mai sus, consideram cä proiectul de hotArare indeplineste conditiile de 
legalitate. 

Sef Serviciu ADPP, 

Ing. LucialAr_adea 



Anexa 1 la HCL 

Mijloace fixe propuse pentru a fi scoase din functiune si casate 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Numar 
inventar 

Cantitate UM Valoare Data Cont 

1 AUTOVIDANJA GL 05 JBD 12250568 1,00 Buc 1.546,41 31.12.1991 2131.3 

2 SPECTROFOTOMETRU 12350661 1,00 Buc 16.944,90 31.12.2006 2132.3 

3 AUTOCLAV-STERILIZATOR CU ABUR 12250610 1,00 Buc 8.338,51 01.12.2007 2132.3 

4 
CONDUCTA ADUCTIUNE LA PUTURI F8 SI 
F9 

11150661 1,00 Buc 15.288,67 31.12.1982 212.3 

TOTAL 	 42.118,49 


