ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 58 din 18 iulie 2019
privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
unui imobil aflat în proprietatea comunei Podoleni

Având în vedere prevederile:
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994,
cu modificările ulterioare;
art. 129 alin.(2) lit.„c”, art. 286 alin.(1), (4), art. 355 şi art. 361 alin.(2), (3) din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de
compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„g” şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din ORDONANŢA
DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Podoleni, a
clădirii Anexă primărie (fostă arhivă) , în suprafaţă de 28 mp, regim de înălţime P, înscrisă
în cartea funciară 52271, număr cadastral 52271-C2, identificată potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă completarea Inventarului bunurilor imobile aflate în domeniul privat al
comunei Podoleni, însuşit prin Hotărârea nr. 16/2018, cu imobilul identificat la alin. 1.
(3) Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podoleni, judeţul Neamţ
atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 49), modificată şi completată prin H.G. nr. 650/2007 şi
H.G. nr. 576/2011, se modifică corespunzător prevederilor art.1. alin. 1.
Art.2. (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea imobilului Anexă
primărie, proprietatea comunei Podoleni, identificat conform art. 1.
(2) Demolarea va avea loc, dupa obtinerea în prealabil, a autorizatiei de demolare în
conformitate cu prevederile Legii 50/1991.
(3) După scoaterea din funcţiune, casare şi demolare, în baza documentelor întocmite de
comisia de casare, se va proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului privat, respectiv
din evidenţa contabilă.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor publice şi persoanelor interesate.
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