ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL
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HOTÂRÂREA nr.
din data de 31 martie 2016
privind scoaterea din concesiunea S.c. APASERV SATU MARE S.A
a bunurilor de retur casate din componenţa Staţiei de tratare a apei potabile din
oraşul Tăşnad
Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 5225/2016 al Compartimentului gospodărie comunală din
aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi adresa nr.3I S4/20 16 a S.C.
AP ASERV SATU MARE S.A, precum şi Procesul-verbal de casare nr.3657/06.03.20153 al
Comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
Având în vedere Raportul Serviciului Financiar-Contabil şi Raportul Comisiei Buget
Finanţe;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad nr.17120 15 privind
trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tăşnad a unor mijloace fixe din
componenţa Staţiei de tratare a apei potabile din Tăşnad, precum şi ale Contractului de
delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.123 13/19. I 1.2009;
Conform prevederilor Legii nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată în anul 2013, cu modificările ulterioare;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile punctelor 21, 22 şi 23 din Anexa I a Hotărârii
Guvernului 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările
ulterioare şi ale 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;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi c), ale alin. (3) lit. c), ale alin. (5)
lit. a) şi b), precum şi ale art.45 alin(l) şi (3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare;
HOTĂRĂşTE:
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Lista mijloacelor fixe din Componenţa

Nr.
crt
1.
2.
3.

Denumire
imobilizate
Tablou comandă zona
1
Tablou comandă zona
2
Dozator clor tip
ADVANS

ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. ~1-/2016

Staţiei de tratare a apei potabile din oraşul Tăşnad
AP ASERV SATU MARE S.A.

care se scot din concesiunea S.C.

Număr
inventar
300005

Cod
clasificare
012.1.16.5

Data
P.F.
01.01.2005

Durata
Util.

Data
eXJ>irării

O/O

-

Valoare de
intrare
4559,2

300006

012.1.16.5

01.01.2005

O/O

-

4559,2

300021

012.2.1.1.3

01.01.1997

0/0

-

174,64
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