
HOTĂRÂREA NR.  280  DIN  28.12.2020 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri - 

mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării şi valorificarea acestora în condițiile legii 

 

  Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  28.12.2020, potrivit art.133 

alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

          Având în vedere: 

-Adresa din partea S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA cu nr.13775/23.11.2020, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău cu nr. 579072/27.11.2020 prin care solicită scoaterea din funcțiune şi 

casarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public; 

-Referatul nr. 581146/08.12.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea şi Inventarierea 

Patrimoniului prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Bacău a unor bunuri - mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării şi valorificarea acestora în 

condițiile legii; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 582236/13.12.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 582237/1/13.12.2020; 

-Raportul Arhitectului - Șef - Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat 

cu nr. 582237/2/13.12.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1361/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1362/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1363/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3,   

nr. 1364/28.12.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1365/28.12.2020 al Comisiei de specialitate 

nr. 5; 

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

Municipiului Bacău; 

-Hotărârea nr. l/09.10.2020 a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A.; 

-Prevederile art. (l)-(4) din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului şi al unităților administrativ-teritoriale, modificată şi completată; 

-Prevederile art. 22 şi art. 23 din Anexa nr. l la HG. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. l5/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, modificată şi completată; 

-Prevederile art. 140 alin. 1 şi alin. 3, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1 şi art. 243 alin. 1 lit.”a” 

şi ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În baza dispozițiilor art. 129 alin. 1 și  alin. 14 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.l. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a bunurilor-

mijloace fixe , prezentate în Anexele nr.1 şi 2, părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea sau după caz, casarea, bunurilor prezentate în 

Anexele nr. l şi 2, părţi integrante a prezentei hotărâri, în condiţiile legii. 

Art.3. Se aprobă mandatarea S.C. Compania Regională de Apă S.A. pentru îndeplinirea tuturor 

formalităților legate de scoaterea din funcțiune, valorificarea sau casarea bunurilor - mijloace fixe 

identificate în Anexele nr. 1 şi 2 părţi integrante ale prezentei hotărâri. 

Art.4. Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi considerate venit la bugetul local. 

 

 



Art.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

Compartimentul Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului 

Administrarea şi Inventarierea Patrimoniului şi SC Compania Regională de Apă S.A. 

Art.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 
 

   CONSILIERI LOCALI:                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

 DINU CĂTĂLIN-MIHAIL____________         SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

 LUPU GABRIEL STĂNICĂ___________                  NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
N.O.P., B.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 

 

 

 

 






