
ROMANIA 
JUD.MURES 
COMUNA ZAU DE CIMPIE 
CONSILIUL LOCAL 
                                                      

HOTĂRÂREA NR.8 
PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI ZAU DE CÎMPIE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ 

A COMUNEI ZAU DE CÎMPIE A UNOR BUNURI, CA URMARE A DEZAFECTĂRII , DE LA UTILITATEA PUBLICĂ 
DIN DATA DE 22.03.2011 

 
                     Având în vedere Hotărârea nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare 
                  prevederile Ordonaţei Guvernului 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 aprobată prin Legea 
nr.246/2001, Hotărârea de Consiliul Local nr.7/2009 privind modificarea anexei la HCL nr.17/27.04.2001 privind însuşirea inventarului 
domeniului public al comunei cu modificările şi completările ulterioare 
                    În  temeiul art.36 alin.2lit. „c" şi alin.9 art.45 alin.3 art.120 şi art. 121 alin.1 şi alin.2 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 republicată 
cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 

  ART.1. – Se aprobă trecerea din proprietatea publică a comunei Zau de Cîmpie în proprietatea privată a comunei Zau de Cîmpie , 
ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică, a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2.(1) - Se aprobă casarea şi valorificarea bunurilor prevăzute în anexă, conform legii. 
 (2) - Sumele rezultate din valorificarea bunurilor, potrivit alin.1 se fac venit la bugetul local al comunei Zau de Cimpie. 

ART.3. – Se radiază poziţia nr.87,131,132  din Anexa la Hotărârea nr.7/2009 a Consiliului local al comunei Zau de Cîmpie, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

ART.4. -Primarul comunei Zau de Cimpie, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
ART.5. –Prezenta hotărâre se va comunica primarului, biroului financiar contabil, Instituţiei Prefectului Mureş 
 

Preşedinte, Contrasemnează, 

CĂLUGĂR OCTAVIAN  
SECRETAR 

SIMIONCA OANA ANCUŢA 

  



 

 

ANEXA 
la Hotărârea nr. 8/2011_  

a Consiliului local al comunei Zau de Cimpie 

 

 

Lista 

bunurilor proprietatea publică a comunei Zau de Cimpie  trecute în proprietatea privată a comunei Zau de Cimpie, 

ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică 

 

 

 

Secţiunea I 

Bunuri imobile 

Nr. 
crt./nr 

inventar 

Codul de 

clasificare 
Denumirea bunului Elementele de identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz, 

al darii 

in folosinţa 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

Situaţia juridica actuala 

0 1 2 3 4 5 6 

1 

(1153-

1159) 

1.8.3 

 

Poz 87 

Cismele   7 buc. care sunt repartizate astfel: 

3buc. pe str. Calarasi, 4 buc. pe     

Str. Republicii, in localitatea Zau 

de Cimpie 

1992   11424 Domeniul public al comunei 

2 

(1058) 
1.81.5 

Poz 131 

Retea proprie  

distributie apa       

In localitatea Zau de Campie, 

doua     strazi, str. Calarasi de la 

nr. 1 la   nr. 58 si Str. Republicii de 

la nr. 1 la nr. 39                            

1978 7688 Domeniul public al comunei 

3 

(1067) 
1.8.7   

Poz 132 

Retea de canalizare   800 ml, in localitatea Zau de 

Campie, str. Calarasi de la nr. 1 la 

nr. 58 si Str. Stufului de la nr. 1 la 

nr. 4 

1984 2840 Domeniul public al comunei 

 


