
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr. 582235/ 13.12.2020                                                                                       PROIECT AVIZAT 

     SECRETARUL GENERAL AL  
                    MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 
 
 
 

                                                  PROIECT DE HOTARARE 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a 

unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea 
acestora în condițiile legii 

 
        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU           
  

 Având in vedere: 
 

-Adresa din partea S.C. Compania  Regională de  Apă  Bacău  SA  cu nr. 13775/23.11.2020    
şi înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 579072/27.11.2020  prin care solicită 
scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public; 
-Referatul nr. 581146   /    08.12.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și 
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 și valorificarea acestora în condițiile legii; 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 582236/13.12.2020 ; 
-Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;    
-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind insușirea inventarului bunurilor care aparțin  
domeniului public al municipiului Bacău; 
-Hotărârea nr.1/ 09.10.2020  a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. 
-Prevederile art. (1)-(4) din Ordonanța Guvernului nr.112/ 2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, modificată și 
completată; 
-Prevederile art. 22 și art . 23 din Anexa nr.1 la HG. nr. 909/ 1997 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/ 1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată; 
-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1)  lit.ʺaʺ, art. 197 alin. (1) și art. 243  
alin. (1)  lit.ʺaʺ și ʺbʺ din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, modificată și 
completată;  



 
 
 
 
 
 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată: 
 
                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a 
bunurilor–mijloace fixe , prezentate în Anexele nr.1 și 2, părți integrante a prezentei 
hotărâri. 
 
Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, valorificarea sau după caz, casarea, bunurilor 
prezentate în Anexele nr.1 și 2, părți integrante a prezentei hotărâri, în condițiile 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 și 2 părți integrante a 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 și Inventarierea Patrimoniului. 
 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău,  Compartimentului 
Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și SC Compania Regională de Apă S.A. 
 
 Art.67  Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 
comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 
legalității. 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
 
 
B.S./ds. I-A-2/Ex.1 
                                                                                                                                    



 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  
Nr.582236/13.12.2020 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, 

casării și valorificarea acestora în condițiile legii 
 
     În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al SC CRAB SA s-a avizat scoaterea 

din evidenţa contabilă a mijloacelor-fixe bunuri de retur , în conformitate cu prevederile 

O.G nr. 112/ 200 aprobată prin Legea 246/ 2001 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. 

Prin adresa nr. 13775/23.11.2020     S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., a propus 

autorității delegante scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea  mijloacelor fixe 

aparținând patrimoniului delegat in baza legislației in vigoare , argumentată prin memoriu 

justificativ. 

Ca urmare a celor prezentate mai sus, este necesară trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al Municipiului Bacău în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 

valorificării acestor bunuri în condițiile legii. 

Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local. 

                  Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

                                     LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 
 
N.O.P, B.S/ds.I.A.2/ex.1 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
COMPARTIMENT ADMINISTRARE 
ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 
Nr. 582237/2/13.12.2020 
 
 
 
 

RAPORT 
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul 

scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii 
 
        Proiectul de hotărâre se promovează în vederea asigurării cadrului legal pentru 

demararea procedurilor de scoatere din funcțiune, valorificare/casare a bunurilor-mijloace 

care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău și care au fost date în concesiune 

către SC Compania Regională de Apă Bacău conform Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin HCL nr.383/2010. 

      Având în vedere solicitarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA cu privire la 

scoaterea din funcțiune, casare și valorificare a mijloacelor fixe-bunuri  de retur care 

alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău precum și prevederile OG nr.112/2000 

aprobată prin Legea nr.246/2001 pentru  reglementarea procesului de scoatere din 

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului și al unităților administrative teritoriale, avizăm favorabil proiectul de hotărâre. 

 
 

ARHITECT  ȘEF 
DIANA  MIHAELA  MARIN 

 
 
 
                                         



 
            

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 
Nr. 582237/1/13.12.2020 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la  proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor 

bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în 
condițiile legii 

 
 

            Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 
- Prevederilor art. (1) - (4) din Ordonanța Guvernului nr. 112/ 2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, modificată și completată, care precizează;. 
  Art.1 Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale de 
natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumata, a căror menţinere în funcţiune 
nu se mai justifica, se scot din funcţiune, se valorifica şi se casează în condiţiile prezentei ordonanţe. 
    Art.2 Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale prevăzute la 
art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit reglementărilor 
privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia. 
    Art.3 După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, casarea acestora 
potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor fixe care privesc apărarea tarii, ordinea publica 
şi siguranta nationala, precum şi al celor din dotarea misiunilor diplomatice din străinătate. 
    Art. 4 Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor 
aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, după caz. 
-Prevederilor art.22 și art.23 din Anexa nr.1 la HG. nr. 909/ 1997 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale și necorporale, modificată și completată 
Art.22. In cazul instituţiilor publice scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe înainte de expirarea duratei 
normale de utilizare sau cu durata normală de utilizare consumată se aproba de către ordonatorul superior 
de credite, respectiv principal sau secundar, după caz. 
Art.23. După aprobarea scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora. 
    Procedura de valorificare prin vânzare (licitaţie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobată de 
către consiliul de administraţie sau de către responsabilul cu gestiunea patrimoniului. 
    Casarea mijloacelor fixe se va face de către o comisie de casare numita prin decizia organului care a 
aprobat scoaterea din funcţiune. 
    Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea acestora, astfel: 
    - vânzarea componentelor rezultate în urma dezmembrarii; 
    - utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unităţii. 
    Evaluarea componentelor se va face de către comisia de casare; 
    - valorificarea ca materiale nerecuperabile. 
    Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, se face potrivit 
reglementărilor elaborate în mod distinct. 
 



 
 
    La scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând agenţilor economici la care statul deţine peste 
50% din capitalul social se va urmări valorificarea la maximum a ansamblurilor,  
subansamblurilor şi a pieselor componente, prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb sau 
prin vânzare, pe baza de licitaţie publica organizată potrivit prevederilor legale. 
- Prevederilor art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. 
(1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 
Art. 140  Semnarea si contrasemnarea hotararilor consiliului local 
(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi 
se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. 
(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 196 Tipurile de acte administrative 
(1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau emit, dupa 
caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 
 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 Comunicarea si aducerea la cunostinta a actelor administrativ 
(1)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele administrative 
prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv 
emiterii 
Art. 243 Atributiile secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritorial 
(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, 
urmatoarele atributii: 
 a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, respectiv ale 
presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, dupa caz; 
 b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- Prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care 
precizează: 
(2)  Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 
(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod 
expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
 
- şi poate fi supus spre dezbatere. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
CIPRIAN FANTAZA 

 

 
 

Red. B.S/ds.I.A.2/ex.1 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 
NR.  582237/13.12.2020 
 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

COMPARTIMENT ADMINISTRAREA ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail proiectul de 

hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a 

unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea 

acestora în condițiile legii, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă 

rugăm ca până la data de 15.12.2020  să le depuneți în format letric la Secretarul General 

al Municipiului Bacău. 
 

 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

       LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU                            AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                    NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU                    APROBAT 

ARHITECT SEF                             PRIMARUL MUNICIPIULUI  BACĂU                    

Compartiment Administrare şi      Lucian Daniel Stanciu-Viziteu 

Inventariere Patrimoniu                                    

Nr. 581146   /    08.12.2020 

                           

REFERAT 

       

Având în vedere: 
- prevederile prevederile art.196 alin.1 lit.,,a”, art.361  alin.2  din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 

din 03.07.2019 privind Codul administrativ ; 
- prevederile O.G. nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr.246/2001 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale,  

- solicitarea S.C. Compania  Regională de  Apă  Bacău  SA  cu nr.13775/23.11.2020 şi 
înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.5797072/27.11.2020 ,  propunem 
promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local Bacău privind: 

1.  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a  bunurilor – mijloace 
fixe, aparţinând domeniului public şi dat în concesiune  către S.C. Compania Regională de Apă 
Bacău SA,  identificate în Anexa nr.1, Anexa nr.2 şi Anexa nr.3 la prezentul referat;  

2. scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor-mijloace fixe prin vânzare la licitaţie sau după 
caz casarea lor în condiţiile legii, 

3. mandatarea SC Compania Regională de Apă  Bacău SA pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor legate de scoaterea din funcţiune, valorificarea sau casarea bunurilor-mijloace 
fixe identificate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2  la prezentul referat. 

4. Sumele încasate din valorificarea bunurilor vor fi făcute venit la bugetul local. 
 
       Prin adresa nr.13775/23.11.2020 şi înregistrată la Primăria Municipiului Bacău 
sub nr.579072/27.11.2020 ,  SC Compania Regională de Apă Bacău SA solicită scoaterea din funcţiune 
şi casarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public , conform prevederilor O.G. nr. 112/2000, 
aprobată prin Legea nr.246/2001 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ 
teritoriale. 
     Consiliul de Administraţie al SC CRAB SA prin Hotarărea  nr.4/15.04.2020 și Hotărârea 
nr.1/09.10.2020 a avizat scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor-fixe bunuri de retur propuse spre 
casare și argumentată prin memoriu justificativ.  
 
 
 



 
 
 
       Temeiul in drept il constituie prevederile art. 18 pct. 17 din Contractul de delegare a gestiunii a 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 2006/29.11.2010 si inregistrat la sediul 
A.D.I.B. sub nr. 556/29.11.2010 , unde se prevede : „Operatorul este obligat sa propuna Autoritatii 
delegante scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului delegat in baza legislatiei 
in vigoare“ , Ordonantei nr. 112 / 31.08.2000 - pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale.  

      Faţă de cele prezentate vă rugăm să aprobați referatul în forma prezentată.  

 
  

   Anexăm: 
1. Adresa nr.13775/23.11.2020 a SC Compania  Regională de Apă Bacău SA , înregistrată la Primăria 

municipiului Bacău sub nr.579072/27.11.2020; 
2.  Hotărârea nr.4 din 15.04.2020, Hotărârea nr.1/09.10.2020 a Consiliului de Administrație a SC 

Compania Regională de Apă Bacău SA; 
3. Memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace-fixe bunuri 

de retur precizate prin adresa mai sus  menţionată.   
 
 

 Arhitect  Șef                                                                      
     Diana Mihaela Marin 

 

 

 

                                                 

      Compartiment Administrare si 

                                                                     Inventariere Patrimoniu 

                                                                Elena Cioclu 

 

 

       

E.C./E.C./Ds.VII /B/11/2ex. 

 

 



 

 

 

 PENTRU VIZIONAREA ANEXELOR, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI FORMATUL PDF AL PROIECTULUI. 


