
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 46/2018      
Privind aprobarea scoaterii din funcțiune a autogunoierii în vederea casării

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna, 
Întrunit  în şedinţă publică ordinară din data de 12.07.2018, 
Analizând  proiectul  de  hotărâre  şi  expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Valea

Crişului prin  care  propune  casarea și  scoaterea  din  funcțiune  a  autogunoierii  –  proprietatea
privată a Comunei Valea Crișului, având în vedere că starea tehnică a acesteia nu mai permite
repunerea în circulație pe drumurile publice,

Văzând rapoartele de specialitate ale compartimentului contabilitate şi avizul secretarului
Comunei Valea Crişului;

Având în vedere:
- prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și

completările ulterioare; 
- prevederile art.3  şi  art.4  din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului  de

scoatere  din  funcțiune,  casare  și  valorificare  a  activelor  corporale  care  alcătuiesc
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, 

- prevederile cap.VI, pct.6.2 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere
fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.36, alin.2, lit.(c)  şi alin.5, lit.
(b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- adresa  SC  TEGA  SA  nr  13959/29.05.2018  prin  care  ne-a  adus  la  cunoștință
denunțarea unilaterală a Contractului de închiriere încheiat cu Comuna Valea Crișului
nr  4759/28.10.2008,  având  ca  obiect  utilizarea  cu  titlu  oneros  a  autoutilitarei  -
gunoieră - marca Scania, cu numărul de înmatriculare - CV 04 LDS

În  temeiul  art.45  alin.  (3)  şi  art.115  alin.(1)  lit.b)  din  Legea  nr.215/2001  privind
administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă  scoaterea  din  funcțiune,  în  vederea  casării  şi  valorificării,  a
autovehicului special N3 – gunoieră - marca Scania, cu numărul de înmatriculare CV 04 LDS din
parcul auto al comunei Valea Crișului, cu o valoare de inventar de 95.386 lei, în vederea predării
la REMAT, cu următoarele date de identificare:

- număr de înmatriculare: CV-04-LDS;
- categoria: Autovehicul special
- marca: Scania;
- tip: P93ML6X2/4/93M-230;
- capacitate cilindrică: 8476 cm3



- an fabricație: 1989
- data înmatriculării: 22.10.2007
- culoare: galben albastru
- nr. de identificare: XLEPM6X2Z04283579
- numărul de omologare: SESC181111B97RO 

Art. 2 Suma rezultată în urma predării autovehiculului la REMAT, se va constitui venit la
bugetul local.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează  Primarul Comunei
Valea  Crişului şi  compartimentul  financiar-contabil  din  cadrul  Primăriei  Comunei  Valea
Crişului.

Valea Crişului, la 12.07.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
           SECRETAR

            ILYES GYULA                                                               PANAITE ANA-DIANA
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