
ROMANIA 
JUDETUL SALAJ 
COMUNA BALAN 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR . .2,,. 
din 28 ianuarie 2022 

privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Balan,in proprietatea privata a comunei 
Balan a unor mijloace fixe in vederea scoterii din functiune si casarii acestora 

Consiliul local al comunei Balan, Judetul Salaj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 
ianuarie 2022; 

Avand in vedere: 
- Raportul de aprobare al primarului comunei Balan cu nr.250/21.01.2022, raportul 

compartimentului de restort cu nr.251/21.01.2022 prin care s-a propus trecerea din domeniul public al 
comunei Balan,in proprietatea privata a comunei Balan a unor mijloace fixe in vederea scoaterii din 
functiune si casarii acestora; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,precum si ale act.21-23 din Anexa 
nr. l la H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994; 

- prevederile Ordonantei Guvemului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 
din functiune,casare si valorificare a activelor fixe corporale care alcatuiesc domeniul public al statului 
si al unitatilor administrativ-teritoriale,aprobata prin Legea nr.246/2001; 

- prevederile art.1 0,alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia,cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza prevederilor art.129,alin.2.lit.b, si artl 96 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrati v: 

HOTARASTE: 

Art.1.Se aproba trecerea din domeniul public al comunei Balan,in proprietatea privata a 
comunei Balan a unor mijloace fixe in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, avand datele 
de identificare prevazute in anexa la prezenta. 

Art.2.ln urma trecerii din domeniul public al comuei Balan,in proprietatea privata a comunei 
Balan a mijloacelor fixe,lista bunurilor apartinand domeniului public alcomunei Balan se modifica in 
mod corespunzator. 

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza secretarul si contabilul unitatii. 
Art.4.Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Prefectura Judetului Salaj,Serviciul juridic si contencios administrativ; 
- Primarul Comunei Balan; 
- Comisia de casare;, 
- Dosarul cu hotarari. 

PRESEDINTELE SEDINTE 
V AIDA DORIN NICOLA 

CONTRASEMNEAZA 
TAR GENERAL AL COMUNEI 

VRAM SEBAP SILE 




