
HOTĂRÂREA NR. 325 
 

Privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a obiectelor de inventar aflate 
în domeniul privat al Municipiului Tulcea  în vederea valorificării și casării 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  
05 decembrie 2018, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe și scoaterea din uz a 
obiectelor de inventar aflate în domeniul privat al Municipiului Tulcea în vederea valorificării și casării, proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
33911/27.11.2018 şi Raportul întocmit de Direcţia Economică înregistrat sub nr.33910/27.11.2018; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei 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, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi 
completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu art. 10, art 36. alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (1), (3) şi (6), art. 49  

alin. (1) şi (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a bunurilor reprezentând 

mijloace fixe, care aparțin domeniului privat al Municipiului Tulcea, având valoarea totală de inventar de 
72.180,12 lei, identificate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă scoaterea din uz în vederea declasării și casării a obiectelor de inventar, aflate în 
domeniul privat al Municipiului Tulcea, având valoarea totală de inventar de 480.077,81 lei, identificate în 
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se împuternicesc Primarul Municipiului Tulcea și Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Direcţiei 
Economice cu ducerea la îndeplinire a procedurilor legale de valorificare și casare a bunurilor prevăzute la art. 1 
și art.2 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar prevăzute la art.1 și 
respectiv art. 2, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al Municipiului Tulcea. 

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparţin domeniul privat al municipiului Tulcea se modifică în mod 
corespunzător. 

Art. 6 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali prezenți. 

 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 


