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Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului
Timisoara, a unor mijloace fixe reprezentand 'mobilier stradal cu ceas radio pilotat' in vederea casarii
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 022599/01.10.2018 al Primarului Municipiului Timisoara,
domnul NICOLAE ROBU ;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -022599/01.10.2018 - al Directiei Economice din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 022599/01.10.2018, Anexa la Raportul de
Specialitate nr. SC2018 -12352/24.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea
domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea
inventarului bunurilor, care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor , municipiilor si judetelor;
In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor
administrativ teritoriale;
Avand in vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, republicata si modificata;
Avand in vedere Procesul-verbal nr. SC2017-30804/08.12.2017, al Comisiei de inventariere nr. 7 numita
prin Dispozitia nr. 1664/20.10.2017 a Primarului Municipiului Timisoara.
In conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizata, privind proprietatea
publica si regimul juridic al acesteia;
In conformitate cu prevederile art.36 , alin. 2 , lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45, art. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului
Timisoara, a mijloacelor fixe prevazute in Anexa 1, in vederea scoaterii din functiune, dezmembrarii, casarii.
Art.2: Scoaterea din functiune pentru mijloacele fixe reprezentand 'mobilier stradal cu ceas radio pilotat',
avand numerele de inventar 19336, 19342, 19375, cuprinse in Anexa 1 la prezentul referat.
Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.
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Art.4 Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;
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