
 
HOTĂRÂREA NR.38 

PRIVITOR LA: aprobarea scoaterii din funcţiune a imobilizărilor corporale, 
respectiv a scoaterii din uz a bunurilor de natura obiectelor de inventar din 

patrimoniul orașului Băbeni în vederea casării și valorificării 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 martie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/20 februarie 2020 domnul 
consilier local Niculicea Tudorel a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna martie 
2020; 
         Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 5164/23 martie 2020, proiectul 
de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 5165/23 martie 
2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea 
scoaterii din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv a scoaterii din uz a 
bunurilor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Băbeni în 
vederea casării și valorificării, conform Procesului-verbal nr.19045/30 decembrie 
2019, întocmit de Comisia de inventariere a patrimoniului orașului Băbeni pentru 
anul 2019; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 5166/23 martie 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  
 În conformitate cu prevederile OMF nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilorsi capitalurilor proprii, coroborate cu cele ale Legii nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului  imobilizat in active corporale si necorporale,    
modificata si completata prin Ordonanta Guvernului  nr. 54/1997, cu cele ale HG 
nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994, cu cele ale HG nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 
și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, precum si cu  cele ale art.129, alin.(2), lit.c) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În baza art.139, alin.(3) lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu  15  voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. – Se aprobă scoaterea din funcţiune a unor bunuri de natura mijloacelor 

fixe din patrimoniul orașului Băbeni, în valoare de 11.068,00 lei, conform anexelor 
nr.1a și 1b, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. – Se aprobă scoaterea din uz a unor bunuri de natura obiectelor de 
inventar din patrimoniul orașului Băbeni, în valoare de 72.190,98 lei, conform 
anexelor nr.2a, 2b, 2c, 2d și 2e,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi respectiv scoaterea 
din uz a obiectelor de inventar  prevăzute la art.1 și 2, se va proceda la casarea sau 
valorificarea, după caz, a acestora, potrivit prevederilor H.G. 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4. – Primarul orașului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri prin intermediul compartimentului Administrarea domeniului public și al 
Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, iar secretarul general al orașului va 
asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului orașului Băbeni, compartimentului 
responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoștință publică prin afişare 
la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 

 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Tudorel NICULICEA    Contrasemnează pentru legalitate,      
            SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 martie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


