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        R O M Â N I A 

      JUDEŢUL ALBA 
ORAŞUL OCNA MUREŞ 

            PRIMAR 

   Nr.116 /30.05.2022 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și demolării construcției care formează  

mijlocul fix ”Centrală Termică de cartier” (punct termic) situată în Ocna Mureș,strada Brazilor, f.n., 

identificată cu C.F. nr.70871 Ocna Mureș, nr. top.2160/23/4, S= 682 mp, Su = 356 mp aparținând  

patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș  
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică 

extraordinară cu convocare de îndată, la data de 30.05.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de 

convocare nr. 262/30.05.2022, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 Având în vedere: 

         - Referatul de aprobare nr. 8886/30.05.2022 întocmit de către președintele Comisiei de casare, 

privind necesitatea aprobării scoaterii din uz și a casării mijlocul fix ”Centrală Termică de cartier” 

(punct termic) situată în Ocna Mureș,strada Brazilor, f.n., identificată cu C.F. nr.70871 Ocna Mureș, 

nr. top.2160/23/4, S= 682 mp, Su = 356 mp aparținând patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș,  

 Referatul nr.8851/30.05.2022 al Direcției economice; 

 Procesul verbal nr.8868/30.05.2022 al Comisiei de casare; 

 Procesul verbal de inventariere nr.8839/30.05.2022 al Comisiei de inventariere nr.11; 

         - Referatul de aprobare nr. 8898/30.05.2022 al Compartimentului organizarea și amenajarea 

teritoriului, avizat de către arhitectul-șef al orașului; 

         - Raportul de specialitate _______ nr.________________ al Direcției economice;  

 Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș; 

 Legea nr.15/1994 privind amortizarea activelor corporale și necorporale, actualizată; 

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

 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; 

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

organizarea și efectuarea inventarierii; 

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. e), art. 136 şi art. 139, alin. (3) lit. d) 

și g) 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 funcțiune, casarea și demolarea construcției care formează 

mijlocul fix ”Centrală Termică de cartier” (punct termic) situată în Ocna Mureș,strada Brazilor, f.n., 

identificată cu C.F. nr.70871 Ocna Mureș, nr. top.2160/23/4, S= 682 mp, Su = 356 mp aparținând  

patrimoniului privat al orașului Ocna Mureș identificat în Fișa mijlocului fix anexată, care face parte 

integrantă din prezenta. 

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, domnul Silviu Vinţeler. 
 

              Se comunică la: 

 Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

 Primarul oraşului Ocna Mureş; 

 Direcția economică; 
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 Compartimentul organizarea și amenajarea teritoriului ; 

 Biroul achiziții publice. 

Ocna Mureş,  30.05.2022. 

 
 

                 INIŢIATOR,               AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,           SECRETAR GENERAL 

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 
 

        Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. a) 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 şi 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: SNP..Ex: 3;anexe:1;  Consilieri in functie: 17; prezenti:-- ; voturi ,,pentru”(%): ;  voturi ,,contra”:-- ;  abţineri:--. 
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