ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE

privind aprobarea demolării imobilului situat în localitatea Sînmartin nr. 372, evidențiat în CF
302375 UAT Macea, cu nr. cad 302375, Căminul Cultural Sînmartin – Sala de Dans

Consilul Local al comunei Macea întrunit în ședință ordinară,
Văzând:
-

Referatul de aprobare al iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 11406/25 10 2017;
Raportul de expertiză întocmit de către SC ARCON-CSZIZTER SRL, proiect nr. 227/2017 având
ca obiect ”autorizarea în regim de urgență a lucrărilor de punere în siguranță prin demolare a
construcției avariate a Căminului Cultural din Sînmartin nr. 372, comuna Macea, jud. Arad”
- prevederile OUG 112/2000, aprobată prin Legea nr.246/2001 pentru reglementarea procesului
de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului și unităților 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 ți completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 /1998 privind dreptul de proprietate publică și
regimul juridic al acesteia;
- prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 11407/25 10 2017;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Macea a clădirii evidențiate
în CF nr. 302375 UAT Macea – Cămin Cultural Sînmartin (Sala de Dans), precum și a celor neevidențiate
în cartea funciară, având următoarele date de identificare:
Nr. Cad

Destinația construcției

302375-C1

Construcții
administrative și social
culturale
WC

Neevidențiat
în cartea
funciară

Suprafața
construită
(mp)

Observații

Nr. inventar

Valoare de
inventar
(lei)

510

Cămin Cultural
Sînmartin – Sala
de Dans

8

322041

5

WC

N/A

N/A

Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și demolarea integrală a clădirilor prevăzute la art.1.
Art. 3 (1) Se încredințează Primarul comunei Macea cu întocmirea documentației tehnice și emiterea
autorizație de demolare a construcțiilor 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 construcțiilor, la evaluarea și
valorificarea materialelor utilizabile rezultate.
(3) Sumele obținute 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: Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Primarul comunei
Macea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TĂMĂȘAN SORIN-GELU

MACEA LA: 31 10 2017
NR. 125

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PINTEA CLAUDIU - SIMION

Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

15
0
0
15
15

