
ROMANIA 
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 

aduse ca 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: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

261/CLM/2017, prin care se propune scoaterea din funcţiune, 
transmiterea fără plată, valorificareasau casarea unor mijloace fixe 
proprietate privată a municipiului Buzău aduse ca aport în natură la 
capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 

- raportul comun al Serviciului Administrare si Verificare Fond Locativ şi al 
Serviciului Administrare Patrimoniu nr. 13629 /2017; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- Hotărârea nr. 12 din 12 mai  2017 a consiliului de administraţie al S.C 
„Urbis - Serv” S.R.L Buzău; 

- 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, transmiterea fără plată, 
valorificarea sau casarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului 
Buzău, aduse ca 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: 

- Samoila Titus, preşedinte, Primăria Municipiului Buzău; 
- Suteu Traian, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Tomica Constantin, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Mirea Catalin, 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; 
- Andriesei Liviu, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Vlad Geanina, membru, S.C. „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; 
- Poterasu 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 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 Finanţe 
Publice Locale , precum şi persoanele nominalizate la art. 2 şi 3 vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Daniel Lambru 
 
 

 
                                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 

    SECRETARUL 
MUNICIPIULUI BUZĂU 

            Roxelana Radu 
Buzău, 26 mai 2017 
Nr.139 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de  26 mai 2017, 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 19 voturi 
pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 de consilieri în funcţie şi 19 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

  



 
 

   ANEXĂ 
la Hotărârea nr.____ din data de 26 mai 2017 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

Denumire Nr. 
inv. 

Buc Valoare Data 
dare în 

folosinţă 

Valozare 
amortizată 

Stare 
tehnică 

Cilindru 
compactor 

402 1 15.31 1971 15.31 Nefunctional 

Cilindru 
compactor 

420 1 320.35 1982 320.35 Nefunctional 

Cilindru 
compactor 

421 1 320.35 1982 320.35 Nefunctional 

Polizor dublu 419 1 69.68 1982 69.68 Nefunctional 

Tub oxigen 4038 1 4.27 1972 4.27 Nefunctional 

Tub oxigen 40311 1 4.27 1972 4.27 Nefunctional 

Tub oxigen 40312 1 4.27 1972 4.27 Nefunctional 

Autobasculanta 
R12215 

678 1 3401.45 1993 3401.45 Nefunctional 

TOTAL   4139.95  4139.95  

 
 
 
 


