
                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind trecerea unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei 

 Autonome Municipale "RAM" Buzău din proprietatea publică în proprietatea 
privată a municipiului, în vederea  scoaterii din 

 funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării   
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
 Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 41/C.L.M./2015, prin care se propune trecerea unor mijloace fixe aflate în 
administrarea Regiei Autonome Municipale "RAM" Buzău din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului, în vederea  scoaterii din funcţiune, 
transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestora;  

- raportul Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ 
Transporturi Locale, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art.10, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 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 
administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 
actualizată. 

In temeiul art. 36, alin (1), şi alin. (3), lit.c), art. 45, alin. (3) şi alin. (5) şi 
art.115, alin. (1), lit. b) 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.- Se aprobă trecerea din proprietatea publică în proprietatea privată a 

municipiului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome 
Municipale "RAM" Buzău, bunuri amortizate total şi prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.- Se aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre, şi valorificarea sau transmiterea fără plată potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere 
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările ulterioare şi, după caz, valorificării sau casării acestora. 



 Art.3.- Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a bunurilor prevăzute 
în prezenta hotărâre, după cum urmează:  

- Avramescu Auraş, preşedinte, Primăria municipiului Buzău; 
       - Samoilă Titus, membru, Primăria municipiului Buzău;  

- Cozma Costel, membru, R.A.M. Buzău;                 
- Potîrniche Gheorghe, membru, R.A.M. Buzău;  

       - Ioniţă Doina, membru, R.A.M. Buzău; 
- Toader Anica, secretar, R.A.M. Buzău; 
    Art.4.- Se aprobă componenţa comisiei pentru vânzarea prin licitaţie 

publică deschisă cu strigare a bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre, după 
cum urmează: 

 - Badiu Liviu, preşedinte, Primăria municipiului Buzău; 
 - Dimciu Victoria, membru, Primăria municipiului Buzău; 
 - Mîndroiu Anica, membru, R.A.M. Buzău; 
 - Vornicu Răzvan, membru, R.A.M. Buzău; 
 - Dimciu Beatrice, membru, R.A.M. Buzău; 
 - Ichim Laura, secretar, R.A.M. Buzău;  
 Art.5.- Bunurile care nu pot fi transmise fără plată sau vândute prin licitaţie 

publică vor putea fi valorificate nedezmembrate prin agenţi economici care au 
ca obiect de activitate achiziţionarea de materiale refolosibile, prin oferte de preţ 
negociabile, iar materialele rămase nevalorificate vor fi declasate şi casate pe 
baza procesului-verbal al comisiei prevăzută la art. 4 din prezenta hotărâre, 
aprobat de ordonatorul principal de credite.   

Art.6.- După încheierea operaţiunilor de transmitere fără plată sau 
valorificate, bunurile scoase din funcţiune vor fi radiate din evidenţele contabile 
ale Consiliului Local al Municipiului Buzău şi Regiei Autonome Municipale " 
RAM " Buzău şi din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al 
municipiului Buzău. 

Art.7.- Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se fac venit la bugetul local al municipiului Buzău. 

Art.8.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă 
Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Financiar-Contabil, Direcţiei Economice şi 
Compartimentului Audit Public Intern,  Regia Autonomă Municipală " RAM " 
Buzău, precum şi persoanele nominalizate în comisiile prevăzute la art. 3 şi 4  
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.           

    
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                      consilier Alexandru Dunel    
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 
      SECRETARUL  

MUNICIPIULUI BUZĂU, 
      Ştefan Nedelcu 

 
 
Buzău, 26 martie 2015 
Nr. 55  



 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi 
pentru, - abţineri şi  - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                         A N E X A 
                                                              la Hotărârea nr.        din 26 martie 2015           
                                                             a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 

 
 
 
 
 

T A B E L 
cu mijloacele fixe aflate în administrarea Regiei Autonome Municipale "RAM"  
Buzău care urmează a fi scoase din funcţiune în vederea valorificării şi casării 

  
 

 

Nr 
crt 

 Denumire 
mijloc 

fix 

Nr 
inv 

U.M Cant      Preţ 
  unitar 

Valoare 
ramasa 

1.  Buclă cont ET WPD dn 150             4.098 buc   1   4.527,93     0,00 

2.  Contor cu integrator DH 200 50.318 buc   1     148,99     0,00 

3.  Contor SONOCEL DN 80 24.172 buc   1   7.927,80     0,00 

              TOTAL        12.604,72  

 

 

                                                                               

 


