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        R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

      Nr. 148/11.10.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor obiecte  

de inventar și mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor aparținând  

patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș  
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă _________, la 

data de ______________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. ______/__________, de 

către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr. 15805/08.10.2021 întocmit de către președintele Comisiei de casare, 

dl. Viorel Morar privind necesitatea aprobării scoaterii din uz și a casării unor obiecte de 

inventar și mijloace fixe propuse spre casare de comisiile de inventar în anii 2020 și 2021; 

 referatul de aprobare nr.15.893/11.10.2021 întocmit de către Biroul achiziții publice, evidența 

domeniului public și privat al orașului, privind necesitatea aprobării valorificării prin licitație 

publică deschisă cu strigare a materialelor și pieselor rezultate din casarea unor obiecte de 

inventar și mijloace fixe propuse spre casare de comisiile de inventar în anii 2020 și 2021; 

 raportul de evaluare nr.____/____ al Comisiei de evaluare constituită prin Dispoziția 

nr.323/12.10.2021a primarului orașului Ocna Mureș, din care rezultă prețul inițial de vânzare 

de la care va porni licitația publică deschisă cu strigare a materialelor și pieselor rezultate din 

casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe propuse spre casare de comisiile de inventar 

în anii 2020 și 2021; 

 raportul de specialitate comun __________ nr.____/________ al Direcției economice și al 

Direcției juridice;  

 procesul verbal nr.15794/08.10.2021 al ședinței de analiză a listei obiectivelor de inventar și 

al mijloacelor fixe propuse spre casare de comisiile de inventar în anul 2020, întocmit de 

comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, numită prin dispoziția 

Primarului orașului Ocna Mureș nr.1691/19.11.2015, așa cum a fost modificată prin 

dispoziția Primarului orașului Ocna Mureș nr.228/27.07.2021;  

 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș; 

 art.364 și următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ privind vânzarea 

bunurilor din domeniul privat; 

 Legea nr.15/1994 privind amortizarea activelor corporale și necorporale, republicată, cu 

modificătrile și completările ulterioare; 

 HGR nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea finanțelor publice locale nr.273/2006; 

 Legea contabilității nr.82/1991; 

 Art.1650 și următoarele din Codul civil privind contractul de vânzare; 

 Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor 

publice, aprobat prin Anexa nr.2 a H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara 

plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice actualizată; 

 Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale;  

 Normele metodologice de aplicare a Legii 15/1994 aprobate prin H.G. nr.909/1997, 

actualizate; 
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 Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii; 

 În temeiul art. 139, alin.(1), art. 196, alin. (1) lit. a) ȘI art.364 și următoarele din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

  

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe 

cuprinse în inventarul bunurilor aparținând patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta. 

            Art. 2. Se aprobă valorificarea prin vânzare la licitație publică deschisă cu strigare a  

materialelor și pieselor rezultate din dezmembrarea obiectelor de inventar și mijloacelor fixe scoase 

din funcțiune și casate conform art.1, cuprinse în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

 Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini întocmit pentru organizarea și desfășurarea licitației 

publice deschise cu strigare care se va derula în vederea valorificării materialelor și pieselor rezultate 

din dezmembrarea obiectelor de inventar și mijloacelor fixe prevăzute la art.2, conform anexei nr.3 

care face parte integrantă din prezenta. 

            Art. 4. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor și derularea licitației publice deschise cu 

strigare în vederea vânzării materialelor și pieselor rezultate din dezmembrarea obiectelor de inventar 

și mijloacelor fixe prevăzute la art.2, în următoarea componență: 

             Președinte: Podariu Pavel-Gligor ; 

             Membri titulari: Avram Septimiu ; 

                                      Guț Maria–Ana ; 

                                      Vancea Nicolae ; 

                                      Potinteu Vasile ; 

             Membri supleanți: Morar Viorel-Claudiu ; 

                                          Botoș Monica-Florina ; 

           Art. 5. Se constituie Comisia de soluționare a contestațiilor care vor fi depuse cu privire la 

derularea licitației publice deschise cu strigare în vederea vânzării materialelor și pieselor rezultate 

din dezmembrarea obiectelor de inventar și mijloacelor fixe prevăzute la art.2, în următoarea 

componență: 

             Președinte: Nicoară Florin-Ovidiu ; 

             Membri titulari: Szilagyi Ildiko ; 

                                      Onac Aida-Veturia ; 

            Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Direcția economică; 

 Președintele comisiei de evaluare a ofertelor și derularea licitației publice, domnul Podariu 

Pavel-Gligor; 

 Președintele comisie de soluționare a contestațiilor, domnul Nicoară Florin-Ovidiu; 

 Președintele comisie de casare, domnul Morar Viorel-Claudiu. 
 

Ocna Mureş,  11.10.2021 
 

                   INIŢIATOR,               AVIZAT, 

      PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                       SILVIU VINȚELER                                                    SIMION NICUȘOR PANDOR 
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Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored: G.M.A..Ex: 3. anexe: 3;  Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 
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