ROMANIA
JUDETUL NEA MT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE
HOTARARE
privind aprobarea scoaterii din funcfiune qi casarea unui mijloac fix din domeniul
public al Comunei $tefan cel Mare, aflate in concesiune la Compania Jude(eanI APASERV S.A.
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Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt,
Analiz6nd:
Referatul de aprobare nr.5719/2019, intocmit de primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu;
Referatul compartimentului contabilitate, inregistrat sub nr. 57 I 9 din I 0. 1 0.20 I 9;
Adresa nr.21234 din 09.10.2019, inaintatd de Compania Judeleand ApaServ S.A. prin care se solicita
conform contractului de delegare a gestiunii Serviciului de furnizare a apei potabile, a aproba scoaterea
din funcliune gi casarea unui mijloace fix in valoare totalS de 38,09 lei, aflat in domeniul public al
comunei $tefan cel Mare;
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apd potabilS a comunei $tefan cel Mare,
nr. 28 din 10.08.2009.
Nota privind identificarea qi starea tehnic[ a mijlocului fix propus pentru scoaterea din funcliune,
intocmitd de Comisia de constatare a stdrii tehnice, constituitd prin Dispozilia nr. 197 din 09 "07 .2019 a
directorului general ApaServ SA;
Prevederile art.2l, alin.(1) din Legea nr. l5ll994 privind amortizarca capitalului imobilizat in acrive
corporale si necorporale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, Ordonanla Guvernului nr" 11212000
pentru reglementarea procesului de scoatere din func(iune, casare gi valorificare a activelor corporale
care alcdtuiesc domeniul public al statului gi al unit6lilor administrativ-teritoriale cdt si prevederile art.
21-24 din anexa la H.G. 90911997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
l5l1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale, modificati gi
completati prin Ordonanta Guvernului nr. 5411997;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local $tefan cel Mare;
in temeiul art.l29 alin. (l) si alin. (2),litc) si b), art.139 alin. (1) 9i art. 196, alin.(l), lit. a) din
O.U.G. nr. 57 12019, privind codul administrativ,
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Art.l Se aprob[ treCerea din domeniul public in domeniul privat al comunei $tefan cel Mare,
judelul Neam!, a mijlocului fix din anexa laprezentahotdrdre, precum qi scoaterea din funcliune gi casarea
acestuia, bun ce face parte din releaua de distribulie eferentd Serviciului de furnizare a apei potabile al
comunei $tefan cel Mare, judetul Neamt, aflat in gestiunea Companiei Jude{ene ApaServ S.A.
Art.2 Primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotardri.
Art.3 Secretarul comunei va face publicl prezenta hotdr6re qi o va comunica persoanelor si
instituliilor interesate.
Preqedinte de qedinfl,
Ilie Costel
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