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HOTĂRÂREA NR.187/2022
având ca obiect aprobarea trecerii din domeniul public în domeniu privat al Municipiului Baia Mare
ȋn vederea casării unor mijloace fixe constȃnd în reţele de apă şi canalizare şi construcţii anexă
aflate ȋn exploatarea S.C.Vital S.A.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,
JOI 28 APRILIE 2022
Examinând:
• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.
216/2022;
• Referatul de aprobare al primarului Municipiului Baia Mare, înregistrat cu nr.216/2022;
• Raportul de specialitate nr.108/15.04.2022, promovat de Direcţia Generală Dezvoltare
Publică, Direcţia Utilităţi Publice - Serviciul Utilităţi Publice, prin care se propune aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniu privat al Municipiului Baia Mare al unor mijloace fixe ȋn
vederea casării;
• Adresa nr. 54023/30.12.2021 prin care S.C. Vital S.A. propune casarea unor mijloace fixe
aparţinȃnd Municipiului Baia Mare, date ȋn exploatare către S.C. Vital S.A .
Având în vedere:
• Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI - Maramureş şi VITAL S.A., aprobat
prin Hotărârea nr.15 / 2008 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI - Maramureş;
• Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,republicată;
• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, actualizată;
• Legea nr. 15/1994, republicatǎ, cu modificările şi completările ulterioare, privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
• Hotǎrârea Guvernului nr. 909/1997 prin care se aprobǎ Nomele Metodologice de aplicare a
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat ȋn active corporale şi necorporale
prin O.G. 54/1997;
• Hotǎrârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fǎrǎ platǎ şi de
valorificare a bunurilor aparţinînd instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
• Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
• Fişele mijlocului fix, comunicate de Direcţia Economică din care rezultă că aceste mijloace fixe
fac parte din domeniul public al Municipiului Baia Mare;
• Art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (2) lit.c din OUG 57/2019 din Codul administrativ, cu modificări
și completări;
• Avizul favorabil al comisiilor de specialitate I și II din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
• Avizul secretarului general al Municipiului Baia Mare;
În temeiul prevederilor:
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• Art. 133 alin. 1 , art. 139, art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificări și completări;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1

Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniu privat al
Municipiului Baia Mare a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2

Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menţionate în
Anexa la prezenta hotărȃre, potrivit prevederilor HG 841/1995 privind procedu rile de
transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, suma
încasată urmând a se face venit la bugetul local.

Art.3

Inventarul bunurilor aparţinȃnd domeniului public al Municipiului Baia Mare, aprobat prin
H.C.L. 310/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor
prezentei hotărȃri.

Art.4

Se va modifica, ȋn conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, lista mijloacelor fixe din
cadrul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare ȋncheiat ȋntre Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară A.D.I. – Maramureş şi S.C.
Vital S.A., prin grija Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru serviciul de alimentare cu
apă şi ape uzate A.D.I. Maramureş.

Art.5

Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Municipiului Baia Mare, Direcția Utilități Publice, Direcţia Economică, Asociaţia de Dezvoltare
Intracomunitară ADI – Maramureş și S.C. Vital S.A.

Art.6

Prezenta hotărȃre se comunică la:
 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş;
 Primarul Municipiului Baia Mare;
 Asociaţia de Dezvoltare Intracomunitară ADI – Maramureş;
 Direcţia Generală Dezvoltare Publică;
 Direcţia Economică;
 S.C. Vital S.A.;
 Serviciul Administrație Publică Locală.
Buhan Horia Codrin
Preşedinte de şedinţă
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Contrasemnat pentru legalitate
Jur. Lia Augustina Mureşan
Secretar General al Municipiului Baia Mare

