ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare pentru buldoexcavatorul AMKODOR, casat
din inventarul mijloacelor fixe ale comunei Mînăstirea prin HCL nr. 17/25.03.2015, în
vederea valorificării acestuia în condițiile legii;

Având in vedere:
 Raportul de de specialitate al compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Hotărârea Consiliului local Mînăstirea nr. 17/25.03.2015 privind aprobarea casării unui
buldoexcavator din inventarul mijloacelor fixe ale comunei Mînăstirea;
 Hotărârea Consiliului local Mînăstirea nr. 53/24.09.2013 privind aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru
concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ teritoriale.
 Prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica precum si HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publica;
 Avizul favorabil al omisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
 Prevederile art. 36 alin. (1) şi (2), lit. c) si alin. (5), lit b) din Legea nr. 215/2001
republicată cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotarare enuntat in titlu astfel:

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare intocmit de expertul tehnic autorizat ing. Dinu
Tudor Adrian la solicitarea Primariei Minastirea pentru buldoexcavatorul AMKODOR 702EA,
casat din inventarul mijloacelor fixe ale comunei Mînăstirea prin HCL nr. 17/25.03.2015.
Art. 2. Se aprobă vânzarea bunului descris la art. 1 și se stabilește prețul de vânzare al
acestuia la suma de 18936 lei.
Art. 6. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor și
instituțiilor interesate.
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