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JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPLENI 

 

 

Proiect de Hotărâre Nr.12/2022.- 

privind organizarea unei licitații în vederea vânzării unui mijloc fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 

580-4x4” casat din inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni 

 

  Consiliul Local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de, 

 

 

  Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului ca iniţiator al proiectului de hotărâre nr.12/24.02.2022,  

- Raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr.10/24.02.2022, 

- Avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr., 

- Referatul nr.2183/30.12.2021 a d-lui Csizmar Antal-Tamas, viceprimarul comunei Căpleni, privind 

propunerea de scoatere din funcțiune și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor 

proprietate privată a comunei Căpleni,  

- Procesul Verbal nr. 2181/30.12.2021 al Comisiei de inventariere numită prin Dispoziția primarului 

nr.189/2021 prin care se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în 

inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni, 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Căpleni nr.6/25.01.2022 privind scoaterea din funcțiune, casarea și 

valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni, 

În baza prevederilor: 

- art. 129, alin.(1),  alin. (2) lit.c), alin. (6) lit. b) art. 363 din OUG nr.57/2019 -  privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 - O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea  procesului de scoatere din functiune, casare și valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale,  

 - Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,  

- HG 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completat. prin O.G. 

nr.54/97 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019- privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.-1.- Se aprobă valorificarea, prin licitație publică, a  mijlocului fix „Buldoexcavator, 

marca CASE, Model 580-4x4” aflat în proprietatea privată a comunei Căpleni, cuprins în Anexa nr.1, 

la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.-2.- Se însușește Raportul de evaluare, întocmit de către Kovacs Zoltan, Evaluator 

autorizat ANEVAR, Anexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.-3.- Se aprobă Documentația de atribuire, respectiv Caiet de sarcini, Fișa de date și 

Contractul de atribuire, cuprinse în Anexa nr.3 la prezentul proiect de hotărâre. 

Art.-4.- (1) Se aprobă prețul minim de vânzare de 35.566 lei a bunului cuprins în Anexa nr.1 

la prezentul proiect de hotărâre, care este valoare de piață determinată de raportul de evaluare. 

(2) În vederea participării la licitație, ofertanții sunt obligați să achite garanția de participare 

în cuantum de 1066,98 lei, reprezentând 3% din prețul de pornire la licitație. 

(3) Taxa de participare la licitație se stabilește în cuantum de 50 de lei. 

 Art.-5.- Componența comisiei de licitație și calendarul vor fi stabilite prin Dispoziție de 

primarul comunei Căpleni. 



Art.-6.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează: 

 -Primarul comunei Căpleni, 

- personalul din cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, resurse umane al 

Primăriei comunei Căpleni.  

Art.-7. – Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.-8.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, către:  

  - Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare, 

- Compartimentul de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului. 

Art.-9.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

     

 
                                                                         Căpleni, 24 februarie 2022.-  
 

 

 

 
                Iniţiator      Avizat 

                Megyeri Tamás-Róbert                   Csizmar Erika 

                      Primarul comunei Căpleni                  Secretar  general 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNA CĂPLENI 

PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI 

Nr.12/24.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare  

la  Proiectul de Hotărâre Nr.12/2022  

organizarea unei licitații în vederea vânzării unui mijloc fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 

580-4x4” casat din inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni 

 

 

   Având în vedere: 

- referatul nr.2183/30.12.2021 al d-lui Csizmar Antal-Tamas, viceprimarul comunei Căpleni, privind 

propunerea de scoatere din funcțiune și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în inventarul bunurilor 

proprietate privată a comunei Căpleni,  

- Procesul Verbal nr. 2181/30.12.2021 al Comisiei de inventariere numită prin Dispoziția primarului 

nr.189/2021 prin care se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea unor mijloace fixe cuprinse în 

inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni, 

În ce priveşte acest proiect de hotărâre se constată faptul că iniţierea lui se datorează 

următoarelor motive : 

- una dintre principalele prerogative şi totodata obligaţii ale Consiliului Local o constituie buna 

gestionare şi administrare  a bunurilor aflate  în patrimoniul comunei Căpleni, 

-  valorificarea tuturor oportunităților pentru a aduce venituri la bugetul local. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, propun organizarea unei licitații în vederea 

vânzării unui mijloc fix „Buldoexcavator, marca CASE, Model 580-4x4” casat din inventarul bunurilor 

proprietate privată a comunei Căpleni. 

 

 

 

 

                         Megyeri Tamás-Róbert 

           Primarul comunei Căpleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compartiment financiar-contabil, 

taxe și impozite locale, resurse umane 

Nr. 10/24.02.2022 

 

 

 

 

 

R A P O R T 

la Proiectul de Hotărâre Nr.12/2022.- 

privind organizarea unei licitații în vederea vânzării unui mijloc fix „Buldoexcavator, 

 marca CASE, Model 580-4x4” casat din inventarul bunurilor  

proprietate privată a comunei Căpleni 

 

 

 

 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. 12/24.02.2022  al primarului comunei Căpleni, 

- Procesul Verbal nr. 2181/30.12.2021 al Comisiei de inventariere numită prin Dispoziția 

primarului nr.189/2021 prin care se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea unor mijloace 

fixe cuprinse în inventarul bunurilor proprietate privată a comunei Căpleni, 

    În ce priveşte acest proiect de hotărâre se constată faptul că iniţierea lui se datorează 

următoarelor motive : 

- una dintre principalele prerogative şi totodata obligaţii ale Consiliului Local o constituie buna 

gestionare şi administrare  a bunurilor aflate  în patrimoniul comunei Căpleni, 

-  valorificarea tuturor oportunităților pentru a aduce venituri la bugetul local. 

        Văzând cele menționate mai sus constatăm că proiectul de hotărâre se încadrează în 

prevederile legale și propunem spre aprobare. 

 
 
 
 
 
 
 

    Consilier    Referent 

        Mészáros Zsuzsa                 Srádi Rita-Orsolya 

 

 

 

 

 

 


