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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
H O T Ă R Â R E A Nr. 164
din 23 decembrie 2008

 
cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi demolării mijlocului fix “imobil clădire”, situat în municipiul Câmpulung

Moldovenesc strada Mihai Eminescu nr. 44, aflat în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 decembrie 2008,
                                                           

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.22073 din 05.12.2008;
- Raportul Direcţiei tehnice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 22074 din 05.12.2008;
- Raportul Biroului buget-contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 22075/2008;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 22076/2008;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile art.3 din Ordonanţa 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 administrative teritoriale;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu art. 121 alin. (1) şi (2), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. (1)Se aprobă scoaterea din funcţiune a bunului mijloc fix “imobil clădire”, cu durata normală de utilizare consumată şi cu o valoare
contabilă de 0,91 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mijlocul fix scos din funcţiune se demolează iar bunurile rezultate se valorifică în condiţiile legii.
Art.2. (1) În cazul în care mijlocul fix prevăzut în anexa de la art.1 nu poate fi valorificat, integral sau parţial, se procedează la casarea

acestuia.
(2) Sumele încasate din valorificarea bunului scos din funcţiune se fac venit la bugetul local.
Art.3. După scoaterea din funcţiune, demolare, valorificare şi casare în condiţiile legii, Direcţia tehnică şi Biroul buget contabilitate procedează

la actualizarea datelor din inventarul domeniului privat al municipiului, respectiv din evidenţa contabilă, cantitativ şi valoric.
Art.4. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia tehnică şi Biroul buget-contabilitate din cadrul Primăriei, va aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              
Niga Gheorghe

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
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