
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei GHERĂEȘTI a unor  

bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în 

condițiile legii 

 
          Consiliul Local al Comunei Gherăești, județul Neamț; 

          Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 519/21.01.2021 a  Primarului comunei Gherăești; 

- raportul de specialitate nr. 522/21.01.2021 întocmit de doamna Antoaneta Cocuți, Șef Birou; 

 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherăești; 

  În conformitate cu prevederile: 

-Legii privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale nr. 15/1994, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 864 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil; 

-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; 

-Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice; 

- art. 361, alin. 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare;    

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ”a”  din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  

 

 

                                                          HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Gherăești  

a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în 

condițiile legii, conform anexei nr. 1. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Gherăești şi Biroul contabilitate, financiar, taxe şi impozite, achiziţii publice, resurse umane. 

          Art.3. Secretarul general al comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor, instituţiilor şi autorităţilor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER, 

ILIEȘI AUREL  

 

 

 

Nr. 13                                                                                                  Contrasemnează, 

Din 29.01.2021                                                                                                                 Secretar general 

            Marcela PĂLĂNCEANU 
 

Adoptată în şedinţa din 29 ianuarie 2021 cu un număr de  15 voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 

 

 

 



 

 


