
       

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public 

în domeniul privat al oraşului Aleşd 

 

 
 
 Consiliul local al oraşului Aleşd, 

 Având în vedere Expunerea de motive a primarului, precum şi Raportul de specialitate 

nr. 2965 din 13.03.2012, prin care se propune Consiliului local aprobarea trecerii unor bunuri 

din domeniul public în domeniul privat al oraşului în vederea casării;  

 În baza dispoziţiilor art. 10 alin(2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate 

publică, actualizată; 

 Văzând avizul comisiei buget-finanţe şi amenajarea teritoriului; 

În temeiul prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil;  

 Ţinând seama de prevederile art. 1 şi 2 din OG 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, aprobată prin Legea nr. 

246/2001;  

 În baza art. 36 alin(2) lit.c, alin(5) si art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei 

publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

 Art.1 Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul public al oraşului Aleşd în domeniul 

privat al oraşului Aleşd, bunuri având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Trecerea în domeniul privat al oraşului a bunurilor prevăzute la art.1 se face în 

vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora în condiţiile legii. 

 Art.3 După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor prevăzute la art.1 se va 

actualiza în mod corespunzător evidenţa contabilă şi inventarul bunurilor aparţinând 

domeniului public al oraşului Aleşd. 

 Art.4. Terenul aferent imobilelor va trece o dată cu construcţiile în domeniul privat al 

oraşului. 

 Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul oraşului Aleşd şi 

Serviciul contabilitate. 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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 Art.6 Prezenta se comunică cu: 

  -Instituţia Prefectului Judeţul Bihor 

  -Primarul oraşului Aleşd 

  -Serviciul contabilitate 

                

      

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       Ioan TONŢ                                               

 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ 
                                                           SECRETAR  
                                    Nicoleta LAURAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleşd, 28 martie 2012    
Nr. 37 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi pentru din cei 16 consilieri prezenti si 17 in functie. 

           


