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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea casării şi valorificării unor mijloace fixe aflate în administrarea 

şi folosinţa S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 
 
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţa ordinară în ziua de 05 aprilie 2012; 
 

  Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – ing. Emil 
Lemnaru, Raportul de specialitate al Direcţiei economico-financiare, Avizul Comisiei de studii 
şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public 
şi privat, precum şi adresa nr.1191/29.03.2012 a S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 
prin care se propune casarea şi valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea şi 
folosinţa societăţii;  
 

În temeiul Ordonanţei 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; 
 

În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, a prevederilor art.21 
din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, Republicată, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată 
prin Ordonaţa Guvernului nr.54/1997; 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor apaţinând instituţiilor publice, cu 
modificăriile şi completările ulterioare;  
 

În temeiul art.36, alin.2, lit.a), alin.3, lit.c) şi art.45 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 – Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, amortizate 
complet, aflate în administrarea şi folosinţa S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., 
prevăzute în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 – Se aprobă casarea şi valorificarea prin Programul Guvermanental “Rabla” a 

mijloacelor fixe scoase din funcţiune şi amortizate complet, aflate în administrarea şi folosinţa 
S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A., prevăzute în Anexa nr.2 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
 

Art.3 –  Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului Municipiului Oneşti;  
- S.C. Domeniu Public şi Privat Oneşti S.A. 

 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Adobricăi Ioana 
 
 
 
 
                      Contrasemnează, 

                                                                    Secretarul Municipiului, 
Nr.42                               Cons. Jur. Daniel Spânu 
din 05 aprilie 2012 
SD/JRS                                                                    
 

 


