
           R O M Â N I A                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 28/2019 

privind  scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace  fixe și obiecte de 

inventar  de la Spitalul Municipal  Brad  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 25/11572/20.02.2019 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 24/11573/20.02.2019 a Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe și a unor 

obiecte de inventar de la Spitalul Municipal Brad  în valoare totală de 213.762,27 lei 

cu o uzură morală şi fizică  de 100%;    

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

20/11352/21.02.2019, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 14/11566/25.02.2019 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 10/11568/25.02.2019 al comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement și  raportul nr. 22/11569/25.02.2019 al comisiei pentru administraţie publică 

locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor;    

  În conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanța de Guvern nr. 81/2003 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor 

publice, ale  art. 7 alin.1  din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată și respectiv 

a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct.3,  art. 45 alin. 1,  art. 115 alin. 

1 lit. b precum și art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

    

 Art. 1.   – Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe  

corporale de la Spitalul Municipal Brad în valoare  de  138.065,67 lei, prevăzute în 

Anexa nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

 Art. 2. – Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe  

necorporale de la Spitalul Municipal Brad în valoare  de  5.375,22 lei, prevăzute în 

Anexa nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

 

 

 



 Art.  3.  – Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea obiectelor de inventar  de 

la Spitalul Municipal Brad în valoare  de  70.321,81 lei, prevăzute în Anexa nr.3  care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.  4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  

Spitalul Municipal Brad. 

Art. 5.  - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

           Art. 6.   - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;  

- Primarului Municipiului Brad; 

- Spitalului Municipal Brad; 

- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale.  

  
   Brad, 28.02.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 

    PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                                         SECRETAR 

           MIHAI MUREȘ                                                                             CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 17  voturi „pentru”   
 


