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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, declasarea si casarea mijloacelor fixe si a 

obiectelor de inventar din patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale oraș Techirghiol    

  
 
 Consiliul Local al oraşului Techirghiol întrunit in ședința din data de 11.12.2019,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,  

 Având în vedere: 

− Referatul de specialitate nr. 25722/09.12.2019 al Comisiei de casare, 

− HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe; 

− OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților 

administrativ-teritoriale; 

− HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata si de valorificare a bunurilor 

aparținând instituțiilor publice; 

− art.22 din OG 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice 

 Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, art.196, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă scoaterea din funcțiune, declasarea si casarea mijloacelor fixe si a 

obiectelor de inventar din patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale oraș Techirghiol, potrivit 

Procesului-verbal nr. 25663/09.12.2019(întocmit de Comisia de casare constituită conform 

Dispoziţiei primarului nr. 239/2019) – conform anexei - parte integrantă la prezenta. 

 

 Art.2 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

 

Techirghiol, astăzi – 11.12.2019. 

 Nr. 239. 
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