
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind scoaterea din funcţiune, casarea si transmiterea fara plata a 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 S.C. Urbis-Serv SRL Buzau, nr. 8444/29.07.2019, 

inregistrata la Primaria Buzau sub numarul 290/CLM/08.08.2019; 
- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 

290/CLM/08.08.2019; 
- raportul comun al Serviciului Evidență, Administrare Patrimoniu și 

Licitații și Direcției Finanțe Publice Locale nr. 98.443/19.08.2019; 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 

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

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

- Hotararea Consiliului de administratie al SC Urbis-Serv SRL Buzau, 
nr. 19/25.07.2019; 

- HCL nr. 23/22.02.2019 privind scoaterea din funcţiune, casarea și 
valorificarea unui mijloc fix proprietate privată a municipiului Buzău, mijloc fix 
adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” 
S.R.L. Buzău; 

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

În temeiul art. 129, alin. (1) şi alin. (2), lit. a), art. 139, alin. (1), coroborat 
cu alin. 5, lit. ee), precum şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,   

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 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 – Comisiile de evaluare a starii tehnice a bunurilor prevazute in 
anexa, respectiv de transmitere fără plată a acestora, sunt cele stabilite prin 
Hotararea nr. 23/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzau. 

Art. 3.- După încheierea operaţiunilor de transmitere fara plata, 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. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Evidenţă 
Administrare, Patrimoniu şi Licitaţii, Direcţiei Economice, precum şi persoanele 
care fac parte din comisiile prevăzute la art. 2, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Vasile Murguleț 
 
 

 
 
 
 

                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

     Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 09 septembrie 2019 
Nr. 259 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința 
din data de 09 septembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu 
alin. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi 
pentru, 1 abținere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 de consilieri în funcție şi 23 
consilieri prezenți la ședință. 



ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
  PRIMAR    

Nr. 290/CLM/08.08.2019 
 

 
R E F E R A T 

la proiectul de hotarare privind scoaterea din funcţiune, casarea si 
transmiterea fara plata a 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 Hotararea nr. 19/25.07.2019, Consiliul de administraţie al Societatii 

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 cu durata normata de functionare consumata si amortizate integral. 

 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. 

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

Componența comisiilor cu atribuții de evaluare a stării tehnice a bunurilor si 
de transmitere a acestora fără plată va fi cea care a fost stabilită prin Hotararea 
nr. 23/22.02.2019 a Consiliului Local al Municipiului Buzau. 

După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, se va proceda la casarea și 
transmiterea fără plată a acestora, către alte/altă instituții/instituție publică, 
potrivit legii. 

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

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 



 
ANEXĂ 

La hotărârea nr. 259 din data 09.09.2019 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

 
 
 

Denumire Nr.inv. Buc Valoare Data dare in 
folosinta 

Valoare 
amortizata 

Transformator sudura 428 1 46,96 1985 46,96 

Forja 430 1 1,82 1981 1,82 

Autogreder DC180 455 1 5.410,81 1988 5.410,81 

Tractor pe roti U650 672 1 1.284,24 1993 1.284,24 

Autobasculanta R8315 664 1 1.347,87 1992 1.347,87 

           TOTAL                 8.091,70             8.091,70  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Direcția Finanțe Publice Locale 

Serviciul Evidenţă – Administrare Patrimoniu şi Licitaţii 
Nr. 98.443/19.08.2019 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  COMUN 
la proiectul de hotarare privind scoaterea din funcţiune, casarea si 

transmiterea fara plata a 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 Hotararea nr. 19/25.07.2019 consiliul de administraţie al Societatii 
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. 

Mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune au o valoare de 
inventar de 8.091,70 lei si o valoare amortizată totală de 8.091,70 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 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. 

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. 

 
Director executiv, 

       Laurențiu-Iulian Vasile 
 
 

 
         ŞEF SERVICIU, 

        Emilia Lungu 
 


