
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – 
mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi 

casarea acestora în condiţiile legii   
   
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
- Adresa CJ Apa Serv SA Neamţ nr. 27610 din 02.09.2015, înregistrată la Primăria Tg. 

Neamţ cu nr. 18416 din 04.09.2015; 
- Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

actualizată; 
- Prevederile art. 1, art. 2, art. 3 şi ale art. 4 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de socatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de către primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Neamţ înregistrate sub nr. 25203 din 14.12.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 115, alin. 1, lit. b) 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 oraşului Tîrgu Neamţ a 
bunurilor – mijloace fixe, date în concesiune către CJ APASERV SA Neamţ, prezentate în Anexă, 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea lor în condiţiile legii. 
Art. 3.  Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al oraşului Tîrgu Neamţ a 

bunurilor – mijloace fixe, prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 4. Se mandatează conducerea CJ APASERV SA Neamţ pentru îndeplinirea tuturor 

formalităţilor legale da casare a bunurilor - mijloace fixe, prezentate în Anexă, parte integrantă a 
prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie Publică Locală. 

 
 

Ini ţiator, 
Primar,  

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

               jr. Laura Elena Maftei 
 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 25203 DIN 14.12.2015   
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor 
bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii 

din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii   
 
 
 

Avînd în vedere adresa CJ Apaserv SA Neamţ nr. 27610 din 02.09.2015, înregistrată la Primăria 
Tg. Neamţ cu nr. 18416 din 04.09.2015, prin care solicită emiterea unei hotărâri de consiliu local 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri – mijloace fixe, care aparţin oraşului Tg. Neamţ 
şi sunt concesionate către CJ Apaserv SA; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei nr. 112 din 31 august 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; 

 
Propun emiterea unei hotărâri de consiliu privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – mijloace fixe, date în concesiune către CJ ApaServ SA 
Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii, bunuri identificate în 
anexa la proiectul de hotărâre.   

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILIC Ă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ                AVIZAT, 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului        PRIMAR, 
Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală                HARPA VASILICĂ 
NR. 25.203 DIN 14.12.2015             
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor bunuri – 
mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din funcţiune şi 

casarea acestora în condiţiile legii   
 
 

Prin adresa nr. 27610 din 02.09.2015, înregistrată la Primăria Tg. Neamţ cu nr. 18416 din 
04.09.2015, CJ Apaserv SA Neamţ solicită emiterea unei hotărâri de consiliu local privind scoaterea 
din funcţiune şi casarea unor bunuri – mijloace fixe, care aparţin oraşului Tg. Neamţ şi sunt 
concesionate către CJ Apaserv SA, asftel: 

 
Nr.
crt Denumirea bunului U/M Cantitate Data PIF Valoare de 

inventar 

1 Buldoexcavator TIP FAI 575 Buc 1 
31.12.2007  

(an fabricaţie 1993) 
11.000,00 

2 
Conductă alimentare cu apă str. 

Vasile Alecsandri 
M 820 31.12.1976 30.340,00 

3 Electropompe Buc 1 31.12.2004 1.000,00 
4 Electrovană apă, reactoare biologice Buc 1 15.02.2007 5.635,80 
5 Oxigenometru Buc 1 31.12.2007 5.595,80 

6 
Instalaţii pentru comandă şi reglare 
automată a proceselor tehnologice, 
pentru semnalizare şi telemăsurare 

buc 1 31.12.2004 37.796,22 

 
Scoaterea din funcţiune şi casarea acestor bunuri se face conform prevederilor Ordonanţei nr. 

112 din 31 august 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, care prevede: 
Art. 1 - Activele corporale care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a 
căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din funcţiune, se valorifică şi se casează în 
condiţiile prezentei ordonanţe. 
Art. 2 - Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, activele corporale 
prevăzute la art. 1 vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, 
potrivit reglementărilor privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
Art. 3 - După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, după caz, 
casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi reglementărilor specifice, în cazul mijloacelor 
fixe care privesc apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, precum şi al celor din dotarea 
misiunilor diplomatice din străinătate. 



Art. 4 - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale prevăzute la art. 1, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat sau la bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, 
după caz. 

 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tîrgu Neamţ, a unor 
bunuri – mijloace fixe , date în concesiune către CJ ApaServ SA Neamţ, în scopul scoaterii din 
funcţiune şi casarea acestora în condiţiile legii. 

 
 
 
 
       Şef Serviciul U.A.T.,                 Comp. Planificare şi Dezvoltare Locală,    
           ing. Rusu Ion                                    Ing. Amihăilesei Daniel  
        

 
 



Anexa la HCL nr…….  din ……….…. 
 
 

Bunuri de retur propuse pentru scoaterea din funcţiune şi casare – UAT – Tîrgu Neamţ 
 
 
 

Nr.crt  
Cod 

clasific. 
H.G. 

Nr. 
inventar Denumirea bunului U/M Cantitate Data PIF Valoare de 

inventar 

1 2.3.2.2.5. 5369 Buldoexcavator Buc 1 31.12.2007 11.000,00 

2 1.8.6. 5271 
Conductă alimentare cu apă str. 

Vasile Alecsandri 
M 820 31.12.1976 30.340,00 

3 2.1.17.1.1.2. 5274 Electropompe Buc 1 31.12.2004 1.000,00 

4 2.2.8. 5281/2 
Electrovană apă, reactoare 

biologice 
Buc 1 15.02.2007 5.635,80 

5 2.2.8. 5297 Oxigenometru Buc 1 31.12.2007 5.595,80 

6 2.2.8. 5307 

Instalaţii pentru comandă şi 
reglare automată a proceselor 

tehnologice, pentru semnalizare 
şi telemăsurare 

buc 1 31.12.2004 37.796,22 

 
 


