JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRAREA nr. 39/2018

privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor fonduri fixe și obiecte de inventar
Văzând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr. 5.495
din 04.10.2018, referatul compartimentului de specialitate al aparatului primarului, precum și
referatul comisiei de specialitate al Consiliului local al comunei Vetiș,
Luând în considerarea hotărârile consiliului local al comunei Vetiș nr. 21/1999 de
atestare a patrimoniului public al comunei Vetiș, completat prin HCL nr. 8/2001, HCL nr. 16/2010,
HCL nr. 17/2013 și HCL nr. 33/2015,
În baza prevederilor Ordonanței 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,
Ținând cont de prevederile HG nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al
unităților administrativ-teritoriale și ale HG nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, actualizate;
Întemeiul art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. ”b” şi art. 122 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară azi, 10 octombrie 2018, adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
ART. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public îndomeniul privat al comunei Vetiș, potrivit
reglementărilor privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, a activelor corporale
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a
activelor corporale prevăzute la art. 1.
ART. 3. Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a
bunurilor de inventar din domeniul privat al comunei Vetiș, conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
ART. 4. Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează primarul comunei Vetiș.
ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituției Prefectului
județul Satu Mare.
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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