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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
privind casarea, demolarea şi valorificarea  imobilului care  a avut destinaţie - Clădirea 

Consiliului local Vezendiu , situată în localitatea Vezendiu, nr.261, comuna Tiream, judeţul 
Satu Mare , în condiţiile legii 

 
 

 Având în vedere prevederile art.63 alin.(5) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
       Văzând  stadiul avansat de degradare în care se află   bunul imobil care a avut destinaţia 
de - Clădirea Consiliului local Vezendiu , se impune casarea, demolarea şi valorificarea  
acesteia, în condiţiile legii. 
 Luând în considerare Hotărârea consiliului local al comunei Tiream Nr.13 din 24.03. 
2005  privind  aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public  în domeniul privat al 
comunei Tiream , în scopul vânzării  acestora , prin care  bunul imobil cu denumirea –  
Clădirea Consiliului local Vezendiu,  situată în comuna Tiream, sat. Vezendiu, nr.261, în 
suprafaţă de 342 mp , cu o valoarea de inventar de 263.900 lei  trece  din domeniul public în 
domeniul privat al comunei Tiream, în scopul vânzării acesteia. 
 Tinând seama de faptul că valorificarea cesteia prin vânzare nu a fost posibilă. 
  În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa 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, 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c )  coroborate cu prevederile art.45  alin. (3) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, supun spre aprobarea 
consiliului loc al prezentul proiect de hotărâre, 
 

H O T A R A S T E : 
 
 Art.1. – Se aprobă casarea, demolarea şi valorificarea imobilului care  a avut destinaţie 
- Clădirea Consiliului local Vezendiu , situată în localitatea Vezendiu, nr.261, comuna 
Tiream, judeţul Satu Mare, în condiţiile legii. 
 Art.2. - Bunul imobil  aprobat pentru casare, demolare şi valorificare se află în domeniul 
privat al comunei Tiream, este situat în localitatea Vezendiu, nr.261,  construcţia are nivelul  
Parter, suprafaţa  construită este de 342 mp, cu o valoare de inventar de 263.900 lei , 
 Art.3. - Demolarea construcţiei prevăzută la art.1 se face în baza  autorizaţiei de 
desfiinţare eliberată în prealabil de autoritatea publică locală competentă , Primăria comunei 
Tiream , conform  prevederilor  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Art. 4. – Sumele rezultate din valorificarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1, se fac 
venit la bugetul  local, în urma recuperării cheltuielilor ocazionate de scoaterea din funcţiune şi 
valorificarea acestora, în conformitate cu prevederile HG nr.841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

 



 Art.5. – După  casarea construcţiei, Biroul contabilitate al Primăriei comunei Tiream , va 

actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  
 Art.6. - Primarul comunei Tiream va asigura exercitarea prevederilor prezentei hotărâri  
  

 
Tiream, la 15 martie 2017 

 
                                                                        Iniţiator 
                                                                       PRIMAR, 
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