
                                                                             ROMANIA

                                                                        JUDETUL BRAILA

                                                                  COMUNA BORDEI VERDE

                                                                        CONSILIUL LOCAL

                                                                      HOTARAREA NR. 20

                                                                          din 10.04.2018

 Privind: trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bordei Verde a unor bunuri

aferente sistemului de iluminat public,pentru scoaterea din functiune,in vederea valorificarii 

si,dupa caz,casarii acestora

      Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data 

de 10.04.2018;

      Avand in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei d-nul Rotaru Dumitru;

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului,prin care se propune trecerea din domeniul public in domeniul 

privat al comunei Bordei Verde,a unor bunuri aferente sistemului de iluminat 

public,pentru scoaterea din functiune,in vederea valorificarii si dupa caz,casarii acestora;

- Procesul -verbal privind rezultatul inventarierii al unor bunuri aferente sistemului de 

iluminat public,pentru scoaterea din functiune,in vederea valorificarii si dupa caz casarii 

acestora;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;

  Tinand cont de :

- Faptul ca bunurile ce fac obiectul prezentei hotarari fac parte din domeniul public al 

comunei Bordei Verde,conform prevederilor Hotararii Consiliului Local 

nr.45/20.07.2018,privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniul public

al comunei Bordei Verde, judetul Braila ;

- Prevederile art.3 , art.4 si art.10,alin.2 din Legea nr.213/1998,privind bunurile proprietate 

publica,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art.2,art.3 si art.4 din OG nr.112/2000,cu privire la reglementarea procesului 

de scoatere din functiune,casare si valorificare a activelor corporale care alcatuesc 

domeniul public al statului si al unitatilor administrativ- teritoriale,aprobata prin Legea 

nr.246/2001;

- Prevederile art.858-864,titlul II art.555-557 din Legea nr.287/2009 noul Codul Civil 

actualizat;



          In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.c ,art.123,alin.1 din Legea nr.215/2001,privind 

administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                                       HOTARASTE

         Art.1.Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bordei Verde a

unor elemente corporale ale sistemului de iluminat public(284 lampi iluminat – din care 135 

lampi Bordei Verde, 74 lampi Liscoteanca si 75 lampi C-tin Gabrielescu),identificate in Anexele 

ce face parte integranta din prezenta hotarare;

         Art.2. Se aproba scoaterea din functiune si dupa caz valorificarea sau casarea bunurilor 

mentionate la articolul nr.1 din prezenta hotarare;

         Art.3. Se aproba modificarea HCL nr. 45 din 20.07.2017,privind completarea Inventarului 

bunurilor care apartin domeniul public al comunei Bordei Verde,in sensul modificarii pozitiei 

nr.39 din anexa cu denumirea ,,Sistem de iluminat public’’conform Anexei mentionate la art.1;

        Art.4. Se imputerniceste primarul comunei Bordei Verde,d-nul Rotaru Dumitru,prin 

compartimentele de specialitate financiar contabil,urbanism,sa indeplineasca formalitatile 

legale de scoatere din functiune,valorificare sau casare a bunurilor prevazute la art.1 din 

prezenta hotarare;

       Art.5. Sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevazute la art.1 din prezenta,se fac 

venit la bugetul local al comunei Bordei Verde;

        Art.6. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului,judetul Braila,Primarului 

comunei,compartimentului financiar contabil,compartimentului urbanism,cat si celor interesati 

de secretarul comunei.
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