ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea demolării unor corpuri de clădire evidenţiate în CF nr.
301327 UAT Macea, localitatea Sînmartin
Consilul Local al comunei Macea întrunit în ședinţă ordinară,
Văzând:
- Expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre nr. 573/28 01
2015;
- Prevederile OUG 112/2000, aprobată prin Legea nr.246/2001 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casarea și
valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului și unităţilor administrativ teritoriale;
- Prevederile punctelor 22 și 23 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în activele
corporale și necorporale , aprobate prin HGR 909/1997 republicată, cu
modificările ţi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local Macea nr. 72/18 12 2007 cu privire la
aprobarea studiului de fezabilitate
aferent obiectivului de investiŃii
„Școală Generală cu clasele I-VIII în localitatea Sînmartin, comuna
Macea” ;
- prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001, privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr.574/28 01 2015;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001, privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei
Macea a clădirilor evidenţiate în CF nr. 301327 UAT Macea (localitatea
Sînmartin), având următoarele date de identificare:
Nr. Cad

Destinaţia
construcţiei

301327C1

Construcţii
administrative și
social culturale
Construcţii
de 192
locuinţe

301327C2

Suprafaţa
construită
(mp)
336

Observaţii

Spaţiu
administrativ
casa

Nr
Valoare de
inventar inventar
(lei)
19
62976,11

86

54659,02

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcţiune și demolarea clădirilor prevăzute la
art.1 în vederea realizări obiectivului de investiţii „Școală generală cu clasele IVIII în localitatea Sînmartin”.
Art. 3 (1) Se încredinţează Primarul comunei Macea cu întocmirea
documentaţiei tehnice și emiterea autorizaţie de demolare a construcţiilor cu
datele de identificare prevăzute la art. 1, precum și cu numirea comisiei de
casare a acestora.
.
(2) Comisia de casare va proceda la urmărirea dezmembrării
construcţiilor, la evaluarea și valorificarea materialelor utilizabile rezultate.
(3) Sumele obţinute din vânzare se fac venit la bugetul local.
(4) În baza procesului verbal încheiat de comisia de casare se vor
face cuvenitele actualizări în inventarul bunurilor din domeniul privat al
comuneI Macea.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica cu: InstituŃia Prefectului JudeŃului
Arad, Primarul comuneI Macea.
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