ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea casării mijloacelor fixe scoase din funcţiune
clădire principală cazane C.E.T. Borzeşti şi clădire sala cazane GR6 CET
de la activul CET 3X50 MW Borzeşti, etapa de cogenerare
Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în ziua de 28 octombrie
2011;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing.
Emil Lemnaru, Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare Utilităţi Publice şi
Control al activităţii de transport şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economicosociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat;
În temeiul Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul acesteia şi
a 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 administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, a
prevederilor art.17 şi următoarele din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, art.115, alin.(1), lit.b) şi art.119-121 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Oneşti a mijloacelor fixe clădire principală cazane C.E.T. Borzeşti şi
clădire sala cazane GR6 CET de la activul CET 3X50 MW Borzeşti, etapa de
cogenerare, în vederea casării acestora.
Art.2 – Se aprobă casarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune de la activul
CET 3X50 MW Borzeşti, etapa de cogenerare, având ca elemente de identificare:
clădire principală cazane C.E.T. Borzeşti – nr.inventar 110028(1100420) PIF.
01.08.1961 şi clădire sala cazane GR6 CET - nr.inventar 110034(1100424) PIF.
01.10.1961.

Art.3 – Valorificarea materialelor rezultate din casare vor face obiectul unui act
adiţional la contractul de vânzare-cumpărare privind instalaţiile, utilajele şi
echipamentele energetice de la CET Borzeşti etapa de cogenerare.
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;
- Primarului Municipiului Oneşti.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolcea Gelu Titel

Contrasemnează,
Secretarul municipiului,
Cons.jur. Daniel Spânu
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