
        ROMANIA 

      JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 

  CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe 

proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură 
la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

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

 Având în vedere: 
- solicitarea Societății Comerciale „Urbis - Serv” S.R.L. nr. 3281/14.05.2018 

înregistrată la Primăria Buzău sub nr. 170/CLM/14.05.2018; 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

170/CLM/14.05.2018, prin care se propune scoaterea din funcţiune si casarea 
unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse 
aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. 
Buzău; 

- raportul Serviciului Administrare Patrimoniu nr.16123/04.06.2018; 
-  avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- Hotărârea consiliului de administrație nr. 20/11.05.2018; 
- prevederile Legii contabilităţii nr. 92/1991, republicată şi actualizată; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 

fără plată a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată; 
În 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, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune si casarea unor mijloace fixe 
proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la 
capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău prin 
Hotărârea nr. 76/1996 a Consiliului Local al municipiului Buzău. 
 Mijloacele fixe prevăzute la alin. (1) din prezentul articol sunt amortizate 
total, fiind prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2.- Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a stării tehnice a 
bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Toma Adrian, preşedinte, Primăria Municipiului Buzău; 
- Șuteu Traian, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Tomică Constantin, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Mirea Cătălin, secretar, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 

Art. 3.- Se aprobă componenţa comisiei pentru valorificarea mijloacelor 
fixe prevăzute în prezenta hotărâre, după cum urmează: 



- Oprea Ștefan, preşedinte, Primăria Municipiului Buzău; 
- Stanciu Cornelia, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Drăghici Cristian, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Poterașu Carmen, secretar, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 

Art. 4.- Bunurile care nu pot fi 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. 3, proces-verbal aprobat de ordonatorul principal de credite. 

Art. 5.- După încheierea operaţiunilor de valorificare, bunurile scoase din 
funcţiune vor fi radiate din evidenţele contabile ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău şi cele ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, precum si din 
inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău. 

Art. 6. - Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se fac venit la bugetul local al municipiului Buzău. 

Art. 7.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare 
Patrimoniu, Serviciului Financiar-Contabil, Direcţiei Finante Publice, S.C. Urbis-Serv 
S.R.L. Buzău, precum şi persoanele nominalizate la art. 2 şi 3, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Ionescu Maria 
 
 
 

 
                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 

       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
           Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 18 iunie 2018 
Nr. 148 
 
 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința 
din data de 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) şi alin. (5) din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 
voturi pentru, --- abțineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 de consilieri în funcție 
şi 22 consilieri prezenți la ședință. 



                                                    
            ANEXĂ 

                                                              la Hotărârea nr. 148 din 18.06.2018 
                                                              a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

 
Denumire Nr.inv. Buc Valoare Data 

dare in 

folosinta 

Valoare 

amortizata 

Stare 

tehnica 

Cilindru compactor 425 1 429,93 1975 429,93 Nefunctional 

Raboteza 422 1 283,71 1983 283,71 Nefunctional 

Freza fus 423 1 735,78 1983 735,78 Nefunctional 

Masina gaurit G25 424 1 5,01 1983 5,01 Nefunctional 

Strung SN800 411 1 30,76 1978 30,76 Nefunctional 

Rulou compactor 304 1 2.507,47 1994 2.507,47 Nefunctional 

Remorca cisterna apa 618 1 53,57 1993 53,57 Nefunctional 

Remorca 2RB5A 675 1 397,26 1993 397,26 Nefunctional 

Remorca 2RB5A 684 1 466,50 1994 466,50 Nefunctional 

Tractor pe roti U650 630 1 204,99 1987 204,99 Nefunctional 

Autoincarcator L201 451 1 26.151,07 1995 26.151,07 Nefunctional 

Automacara 12,5 TF 656 1 1.164,10 1990 1.164,10 Nefunctional 

           TOTAL                 32.430,05         32.430,05

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ROMANIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR   - 
Nr.170/CLM/14.05.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si 
valorificarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, 

mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale 
„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

 Prin Hotărârea nr. 20/11.05.2018 consiliul de administraţie al Societății 
Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a propus Consiliului Local al Municipiului 
Buzău scoaterea din funcţiune si casarea unor mijloace fixe proprietate privată 
a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al 
societăţii, dezafectate ca urmare a stării tehnice nefuncţionale şi degradării 
fizice. 

 În conformitate cu prevederile 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, pentru scoaterea din 
funcţiune in vederea transmiterii fără plata potrivit Hotărârii Guvernului nr. 
841/1995, cu modificările  ulterioare şi, după caz, declasării şi casării, activele 
corporale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată 
sau neconsumată şi a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică vor fi 
trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în 
condiţiile prevăzute de art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Mijloacele fixe se află în domeniul privat al Municipiului Buzău şi sunt total 
amortizate. 

După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la casarea si 
valorificarea acestora. 

Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe se vor face venit la 
bugetul local al municipiului Buzău. 

Faţă de cele de mai sus propun scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi, 
casarea acestora. 

Propun totodată aprobarea componenţei comisiei de evaluare a stării 
tehnice a mijloacelor fixe care urmează a fi scoase din funcţiune precum şi a 
componenţei comisiei de valorificare, comisii alcătuite din personalul de 
specialitate al primarului municipiului Buzău şi al Societăţii Comerciale „Urbis-
Serv” S.R.L. Buzău. 

Anexăm în acest sens proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către 
plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău în forma prezentată. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 



 
 
                                                       ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Serviciul Administrare Patrimoniu – 

Nr. 16123/04.06.2018 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si 

valorificarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, 
mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale 

„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău 

Prin Hotărârea nr. 20/11.05.2018 consiliul de administraţie al Societății 

Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău a propus Consiliului Local al Municipiului 

Buzău scoaterea din funcţiune si casarea unor mijloace fixe proprietate privată 

a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al 

societăţii, dezafectate ca urmare a stării tehnice nefuncţionale şi degradării 

fizice. 

Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune au o valoare de 

inventar de lei, o valoare amortizată totală de lei şi o valoare rămasă de 

amortizat de 0 lei. 

Mijloacele fixe se află în proprietatea privată a municipiului Buzău conform 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 

procesului de 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, în condiţiile 

prevăzute de art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind 

procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 

instituţiilor publice, cu modificările ulterioare, mijloacele fixe scoase din 

funcţiune pot fi transmise fără plată către alte instituţii publice, iar cele care nu 

pot fi transmise vor fi valorificate prin licitaţie publică cu strigare. 

 Dacă mijloacele fixe nu vor fi valorificate prin licitaţie publică, acesta vor fi 

valorificate nedezmembrate prin agenţi economici specializaţi în achiziţionarea 

materialelor refolosibile prin oferte de preţ negociabile, iar cele care nu vor 

putea fi valorificate în acest mod declasate şi clasate cu aprobarea 

ordonatorului principal de credite. 

Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe se vor face venit la 

bugetul local al municipiului Buzău, după deducerea cheltuielilor aferente. 

În vederea valorificării mijloacelor fixe scoase din funcţiune  este necesară 

desemnarea unei comisii de evaluare a stării tehnice a mijloacelor fixe care 

urmează a fi scoase din funcţiune, alta decât cea de evaluare,comisii alcătuite 



din personalul de specialitate al Primăriei Municipiului Buzău şi al Societăţii 

Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 

rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al 

municipiului Buzău. 

 

Serviciul Administrare Patrimoniu, 
Emilia Lungu  

 

 


