
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea scoaterii din funcfiulle [i casarea unoI mijloacc fixc din domeniul

public al Comun€i $te{an cel Mare, aflate in concesiure la Comprnia Judeleann APASEIIV S.A.

Consiliul Local al comunei Stefatr cel Mare! judetul Neamt,
Analizand:

Nota de fudamentare nr. 54'15/201'1, intocmita de pdmalul conunei, Sorin Ouatu;
Referatul compartimentului contabilitate, iDregistrat sub nr. 547 5 12017 :

Adresa nr. 27619 dir 09.10.2017, inaintata de Conpania Judeleand ApaSeN S A. prin care se solicitd
conform contractului de delegffe a gestiunii Serviciului de fumizare a apei potabile, a aproba scoaterca
din funcfiune qi casarea unor mrjloace flxe in valoare total5 de 10787,26 lei, aflate in domeniul public
al comunei $tefan cel Mare;
NotaI(.2721619 din 09.10 2017, intocmita de Comisia pentru scoaterea din functiune a mijloacelor
fixe, privind identificarea si starea tehnica a utilajelor si echipamentelor ce intrunesc conditiile de casare;
Ptevederile art. 21, alin.(l) din Legea or. 15/1994 privind amofiizarea capitalului imobilizat in actil,e

corpolale si necorporale, cu modificdrile si completirile ulterioare, Ordonaflla Guvemului nr. 112/2000

pentru reglementarea procesului de scoatere din funcliune, casare Si valorificare a activelor corporaie

care alcatuiesc domeniul public al statului gi al unitdlilor administrativ-teritoriale cat si prevederile art.

2l-24 din anexa la H.G.909/1997 pentu aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a Legii nr

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale $i necorporale, modificatd $i

completatd p n Ordonanja Guvemului nr 5411997;

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

in temeiul art. 36 alin. (1) si alin. (2), lit c) si b) si art 45 alin I din Legea 21512001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTAR,T.STE

Art.l Se aprobi trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei $tefa:r cel Mare a

mijloacelor fixe din anexa la prezenta hotdxare, precum fi scoaterca din funcliune qi casarea acestor bunuri
ce fac parte din releaua de distribu{ie eferent6 Servicului de fumizare a apei potabile al comunei $tefan
cel Mare,judetul Neamt, aflat ir gestiunea Companiei Jude.tene Apaserv S A.

Art.2 Primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu, va duce la indeplini.e prevederile prezentei hotlreri
Art.3 Secretarul comunei va face public6 prezenta hoter&e si o va comunica peNoanelor si

institutiilor interesate.

ContrasenlneazS,

Se
Stoleru lae
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