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HOTĂRÂRE  NR.49 

Privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea ca deșeuri a unor bunuri 
de retur din categoria „contori de apă”, care aparțin domeniului public al 

 orașului Costești, județul Argeș 
 
 

 
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, 
în data de 28.07.2022; 
            Având în vedere: 
            -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.16170/22.07.2022; 

 -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.16175/22.07.2022; 
            -adresa nr.5807 din data de 08.07.2022, emisă de Societatea Apa Canal               
2000 S.A., înregistrată la sediul Primăriei oraşului Costeşti sub nr.15268/11.07.2022, 
împreună cu : 
 -anexa nr.2 înregistrată sub nr.29131E/20.05.2019, la Societatea Apa Canal               
2000 S.A.; 
 -Decizia nr.79/25.06.2019 a Consiliului de Administrație al Societății Apa Canal               
2000 S.A., cu privire la scoaterea din funcțiune și valorificarea unor mijloace fixe „contori 
de apă”, bunuri care au fost înlocuite în sistemele de distribuție a apei din municipiul 
Pitești și din localitățile limitrofe; 
 -Raportul nr.36123/21.06.2019, întocmit de Comisia de Casare a Societății Apa 
Canal 2000 S.A.; 

-Referatul de scoatere din funcțiune nr.29135/20.05.2019, al Sectorului 
exploatare-operare-Secția mentenanță din cadrul Societății Apa Canal 2000 S.A.; 
 Ţinând cont de : 
 -prevederile O.M.F.P. nr.2861/2009, pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii,  

-O.G. nr.112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit.„c”, alin.(6) lit.„b”, art.133 alin.(2) lit.„a”, 

art.361 alin.(2) și alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit.„g” şi art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. 
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

      Art.1.Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor de retur din 
categoria „contori de apă”, conform „anexei nr.29131E/20.05.2019” ce cuprinde lista 
mijloacelor fixe care aparțin domeniului public, propuse pentru scoaterea din funcțiune în 
vederea casării, identificate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 Art.2.Se aprobă trecerea bunurilor de retur menționate în „anexa 
nr.29131E/20.05.2019” din domeniul public în domeniul privat al orașului Costești, în 
vederea casării, identificate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.Se aprobă declasarea mijloacelor fixe înscrise în lista „anexei 
nr.29131E/20.05.2019” și valorificarea ca deșeuri rezultate din declasarea bunurilor 
uzate, prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.4.Primarul oraşului Costeşti, Serviciul buget contabilitate și Compartimentul 
administrativ gospodăresc vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.5.Prezenta hotarare  se comunica prin grija secretarului general către: 
-Instituţia Prefectului Argeş 
-Primarul oraşului Costeşti; 
-compartimentul buget contabilitate; 
-compartimentul administrativ gospodaresc. 

 
                                      Dată astăzi:28.07.2022                                               

  contrasemnează secretar general oraş, 
  Chiriţă Iuliana     
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                   BADEA VASILE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


