
 
 

 

 
ROMANIA 

JudeţulNeamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
nr. 86  din 12 aprilie 2021 

privind aprobarea casarii unor active fixe din domeniul privat al U.A.T. Targu-Neamt  
 

Consiliul Local al orașului Târgu-Neamț, județul Neamț: 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin (1) şi alin.(2) din Constituţia României, 

republicată; 
b) art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
d) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
e) art. 2 alin. (2),art.8, art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62, art. 70 si 

si art.80-art.85 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

f) art.1, alin. (2), art. 3, art. 9, art. 88, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 99, art. 105 alin. (1), art. 129 
alin. (1), alin. (4) lit. b), art.155 alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, art.197, art.198 și 
art. 199 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările ulterioare, 

g) art.4 si art.9 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

h) Ordinului Ministerului Finantelor 2861/2009,pentru aprobarea Normelor privind efectuarea
 inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

i) art.21, art.22, art.23 din Legea nr.15 /24.03.1994, republicata si actualizata, privind  
amortizarea capitalului imobilizat in active corporate si necorporale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

j) Capitolului III, pct.21, pct.22, pct.23, pct 24 din Hotararea Guvernului nr.909/1997, 
actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, 
privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporate si necorporale; 

k) Capitolului V, alin.5.15 din Hotararea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de 
transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu 
modificarile §i completarile ulterioare ; 

l) Anexei la Hotararea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

m) H.C.L nr.145/30.07.2020 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului 
privat al orasului Targu Neamt la data de 31.12.2019 

n) aplicarea Sentintei civile nr.744/16.07.2020, ramasa definitiva prin Decizia 
nr.1487/10.12.2020, pronuntata in dosaru cu nr. 3333/321/2018 



o) ORDINUL nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale 
pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 
Ținând cont de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 4618 /07.04.2021; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat sub nr. 4617 din 07.04.2021, intocmit in comun de Directia Buget 
Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Comisia de casare numita prin Dispozitia 
Primarului nr.313/24.03.2021, din cadrul U.A.T.O Targu Neamt; 

c) referatul nr.2055/03.03.2021 inaintat de Serviciul Juridic Contencios, administratie publica 
locala; 

d) cererea nr.3426/17.03.2021 inaintata de dnul Kert Constantin, prin care solicita punerea 
in posesie a terenului conform Deciziei civile nr.1487/2020, fara cladirile amplasate pe 
acest teren; 

e) Dispozitia Primarului orasului Targu Neamt.nr.313/24.03.2021 
f) Procesul verbal nr.4099 din 29.03.2021 intocmit de Comisia de casare; 
g) avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local; 

           În temeiul prevederilor art.139, alin. (3), lit. g, art.196, alin. (1), lit.a, art. 243, alin. (1), lit. 
a privind Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ 
 

Consiliul Local al Orasului Targu-Neamt, adopta prezenta hotarare: 
 

Art.1. Se aproba scoaterea din functiune a unor active fixe din domeniul privat al U.A.T.O Targu 
Neamt in valoare de 155.211,30 lei, conform Anexei , in vederea casarii si valorificarii.  
Art.2. Dupa scoaterea din functiune a activelor fixe din domeniul privat , se va proceda la 
demolarea si valorificarea sau dupa caz , casarea materialelor rezultate in urma demolarii, 
potrivit prevederilor H.G nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
Art.3. Scoaterea din functiune a activelor fixe prevazute in Anexa , va fi evidentiata in 
contabilitate; 
Art.4. Sumele rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a scoaterii din 
functiune si casarii activelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul 
local al U.A.T.O Targu Neamt. 
Art.5. Primarul prin departamentele implicate , respectiv Compartimentul Administrarea 
domeniului public si privat,  Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, Serviciul 
Juridic, Contencios, administratie locala din cadrul U.A.T.O Târgu Neamt, va lua toate masurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Târgu Neamt, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Târgu Neamt şi Prefectului Judeţului Neamt şi se 
aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro si alte mijloace de 
afisare 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ 
Dron Vasile            SECRETARUL GENERAL UAT,                                        

C.j. Isabela Sabin 
 

 
 
 

 



CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 
prinridicareamâinii 
 

 
prinapelnominal 

Hotărâre cu caracternormativDA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 
0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a douătreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţieDA/NU  Se 
înscriunumărul de 
voturideterminat 
Potrivitmajorităţii
necesare: 

0 

0.b. MajorităţiiconsilierilorlocaliînfuncţieDA/NU  da 10 

0.c. MajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţiDA/NU   
0 

1. Numărul consilierilor locali potrivitlegii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şirând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 
4. Numărul consilierilorlocaliprezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şirând 4 = rând 5+6+7+10) 18 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 18 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 

Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA” 
0 

7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0) 0 
8. Numărul consilierilor locali absenti motivat 0 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat 0 

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prinsoţ, soţie, 
afinisau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, 
respectiv: 

 

  
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votula cestuia. 
2.dacă la rândul 10 nu estenici un consilier local în această situaţie se trece „zero”iar pe rândul corespunzator nominalizării consilierilor locali 
respectivi, se menţionează „nu estecazul”. 
* Semnătura secretarului oraşului sau, numaii în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al 
primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri. 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI Nr. 86 din 
12.04.2021 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) 12.04.2021  
2 Comunicarea către Primar2)     .04.2021  
3 Comunicarea către prefectul judeţului3)     .04.2021  
4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4+5) 
  

6 Hotărârea devine obligatorie6)şi produce efecte 
juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
1)Art.139alin(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritorialecomunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respective emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face încelmult 5 zile de la data 
comunicării oficiale către prefect 
6)art.198alin(1) Hotărârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adreseaza 
 

X x 



Anexa  la HCL 86 din 12.04.2021 
Domeniul Nr. 

pozitie lista 

inventar 

Nr.inv. Denumire 

activ fix  

Domeniul privat 278 1111 Sera flori inclusiv centrala termica + ghereta 

(S=470 mp) 

Domeniul privat 279 1112 Grup social (S=6 mp) 

Domeniul privat 280 1113 Solar 

Domeniul privat 281 1114 Solar 

Domeniul privat 282 1115 Solar 

Domeniul privat 283 1116 Magazie materiale din tabla cutata si plasa 

sarma (S=22,50 mp) 

Domeniul privat 287 11201 Chiosc metalic (S=3,50 mp) 

Domeniul privat 284 1117 Atelier tamplarie (S=53 mp) 

Domeniul privat 288 1121 Copertina azbociment (L=32 mp) 

Domeniul privat 285 1118 Gard plasa sirma L=44 ml 

Domeniul privat 286 1120 Gard scandura L=55 ml 

Domeniul privat 289 1122 Gard placi beton ( L= 268 ml) 

Domeniul privat 277 538982 Constructie sediul administrativ ( S=173 mp ) 

Domeniul privat 290 1125 Teren sera flori (S=6.631 mp) 

care fac obiectul Deciziei civile nr.1487/10.12.2020; 
 

• Procesul verbal nr.4099 din. 29.03.2021 intocmit de Comisia de casare, care s-a intocmit 
dupa  identificarea activelor fixe care fac obiectul Deciziei civile nr.1487/2020, atat scriptic cat si 
faptic. Comisia  propune casarea, scoaterea activelor fixe din functiune, demolarea (unde e cazul) 
si valorificarea materialelor rezultate. 

 

Supunem spre aprobare casarea activelor fixe din domeniul privat, demolarea (unde e cazul) si 

valorificarea materialelor rezultate, conform Anexei. 

 
 


