
 

 

                                                HO T A R A R E NR.44 
 

privind : trecerea din domeniul public [n domeniul privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti a 
unor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu ap` ]i canalizare,date [n 

concesiune SC APAVIL SA 
 

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 
din data de 26 mai 2015, la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din totalul de 
13 [n func\ie ,absen\i motiva\i fiind dna consilier Balaban Rodica ]i dl consilier Noaje 
Alexandru Petre. 

{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, 
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost aleasă pre]edinte de ]edin\` 
dna.Dima-Mureanu Georgiana Maria; 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

|in@nd cont de: 
      - raportul de specialitate al compartimentului buget contabilitate [nregistrat la 
nr.5248/15.05.2015  prin care propune scoaterea din func\iune casarea ]i valorificarea 
unor mijloace fixe date [n concesiune c`tre SC APAVIL SA; 

-Hotărârea Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti nr.1/31 ianuarie 2007 prin 
care s-a aprobat „Trecerea din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n 
domeniul privat al acestuia,a unor mijloace fixe aferente serviciului de alimentare 
cu ap` ]i canalizare date [n concesiune SC CET GOVORA SA  

            În conformitate cu prevederile Ordona]ei 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 aprobat` prin Legea Nr. 246 din 16 mai 2001 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

      {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 
respectiv voturi "pentru"=10, abţineri=dl consilier Baicu Georgel 

      În temeiul  art. 36 alin. (2) lit (c),  alin.5 lit.( a) 45 alin.(3) și art.115 alin.1 lit.b) 
din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și 
completările ulterioare, adoptă următoarea 

 
H O T Ă R Ă R E 

 
Art.1 –Se aprob` scoaterea din func\iune,casarea ]i valorificarea mijloacelor fixe  date 

[n concesiune la SCAPAVIL SA dup` cum urmeaz`; 
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CONSILIUL LOCAL AL  ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primăriabaileolanesti@yahoo.com 
 



 
 

Nr.crt Denumire mijloc 
fix 

Nr. inventar Cod 
clasificare 

Valoare 
inregistrata in 
contabilitate 
la data HCL 
1/31.01.2007 

Valoare inregistrata 
in contabilitate la 
inventar 31.12.2014 

1 Statie pompare 
repompare Olanesti 

MF1860024 1.8.8 34175.47 60171.50 

2 Extindere statie 
repompare 
canal(EPG100) 

Mf2171001 2.17.1 204.81 204.81 

3 Extindere statie 
repompare 
canal(EPG100) 

MF2171003 2.17.1 149.58 149.58 

4 Extindere statie 
repompare 
canal(EPG100) 

MF2171002 1.17.1 204.30 0 
Scos din efidenta 
cf.HG959/28.09.2011 
poz326 din 
HG1362/2001 

 Total   34734.16 60525.89 
 
 
  Art.2 - Se mandatează dl.Primar Vasile Sorin Vasilache prin compartimentele tehnic 

]i buget contabilitate s` duc` la [ndeplinire prevederile prezentei. 
         Art.3 –Prezenta hot`r@re se  va comunica primarului, în vederea ducerii la 
îndeplinire a prevederilor ei , compartimentelor tehnic ]i buget contabilitate, ]i Institu\iei 
Prefectului Jude\u V@lcea.  
 
 

          Pre]edinte de ]edin\`   
Dima- Mureanu Maria Georgiana 

     Contrasemneaz` 
                                                                                                                     Secretar, 

Jr.Nicolae Gorgan  
 
 
 
 
 

 
 
B`ile Ol`ne]ti 26 mai 2015 
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