ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau
casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace
fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale “UrbisServ” S.R.L. Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere :
-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
120/C.L.M./2015, prin care se propune scoaterea din funcţiune, transmiterea
fără plată, valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a
municipiului, aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale
“Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- 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 Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi actualizată;
- 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată,
valorificarea sau 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:
- Samoilă Titus, preşedinte, Primăria Municipiului Buzău;
- Şuteu Traian, membru, S.C. “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- Otea Mihai, membru, S.C. “Urbis-Serv” S.R.L . Buzău;
- Vlad Sorin, 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:

- Badiu Liviu, preşedinte, Primăria Municipiului Buzău;
- Frăngulescu Nicolae, membru, S.C. “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- Vlad Geanina, membru, S.C. “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;
- Poteraşu Carmen, secretar, S.C. “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.
Art.4.- 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. 3, proces - verbal aprobat
de ordonatorul principal de credite.
Art.5.- 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 cele ale Societăţii Comerciale
“Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, precum şi 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 Evidenţă
Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Financiar-Contabil, Direcţiei Economice şi
Compartimentului Audit Public Intern, precum şi persoanele nominalizate în
comisiile prevăzute la art. 2 şi 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Constantin Musceleanu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 27 august 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 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă,
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

