
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 83 /2020
privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul

privat al municipiului Petroşani

CONSILIUL LOCAL AL MUINICIPIULUI PETROŞANI;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.92/19.03.2020 şi Referatul de aprobare

nr.92/19.03.2020 întocmit de Primarul Municipiului Petrosani, dl. Florin Tiberiu Iacob-Ridzi,
prin care se propune casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului
Petroşani;

Văzând raportul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat
nr.4483/18.03.2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie
Publică Locală nr.4582/19.03.2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.373/2020, avizul
comisiei pentru buget nr.315/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.334/2020, avizul
comisiei pentru urbanism nr.351/2020;

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991 - Legea contabilităţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.27 din Legea nr.15/1994, privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, art.20 din
Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, precum şi ale
art.3, alin.2, art.42, alin.4, art.80 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin.1, alin.2, lit.,,c”, art.139, alin.3, lit.,,g”, art.196,
alin.1, lit.,,a”, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului

Petroşani, cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Casarea se va efectua de către comisia constituită prin Decizia directorului Direcţiei

Administrarea Domeniului Public şi Privat, conform normelor legale in vigoare.
Art.3. Bunurile casate vor fi scăzute din inventarul municipiului Petroşani pe baza

procesului verbal de casare.
Art.4. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul şi condiţiile

Legii nr.554/2004 a contenciosului adminstrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroşani, Directiei

Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Instituţiei Prefectului-Judetul Hunedoara.

Petroşani, 29.04.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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