
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL BELCESTI 
JUDETUL IASI 
 

HOTĂRÂREA 
privind  casarea bunurilor de retur administrate de 

S.C APAVITAL S.A 
 

       Consiliul Local  Belcesti;  
       Având în vedere Nota de fundamentare a S.C APAVITAL S.A privind necesitatea casarii bunurilor 
de retur administrate; 
      Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apa si canalizare ; 
     Avand in vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale modificată şi completată prin Ordonanţa de Guvern nr. 54/1997; 
      Avand în vedere Hotărârea de Guvern nr.909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 ; 
      Avand in vedere  Hotărârea de Guvern nr. 2139/2004 cu privire la duratele normate de funcţionare 
a mijloacelor fixe;  
      Având în vedere prevederile Ordinului M.F.nr.2861/2009 privind  casarea mijloacelor fixe; 
      Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
       Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art.45 , alin.1  din Legea nr.215/2001; 
 
 
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
Art.1. -  Aprobă casarea bunurilor de retur apartinand  Comunei  Belcesti si administrate de S.C 
APAVITAL S.A Iasi in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 
si canalizare, conform anexei nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2. – Secretarul Comunei  Belcesti va comunica copii după prezenta hotărâre Asociaţiei Regionale a 
Serviciilor de Apă- Canal Iaşi -  ARSACIS, S.C APAVITAL S.A Iasi şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Iaşi. 
 
 
Anexa nr.1: Lista bunurilor de retur supuse spre casare 
 
 
Nr. 1                                                                                                            Dată astăzi: 31.01.2012 
 
        PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       Consilier, Ciobanu Neculai 
                                                                                        
Contrasemnează 

           Secretar, 
          Gorgos Mihaela 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 alin(2) din Legea 215/2001 (r) 

 Nr. total al consilierilor = 17                    Voturi - pentru = 16  

Nr. total al consilierilor prezenţi = 16                                                           - contra = 0  

Nr. total al consilierilor absenţi = 1                                                                                                                                                                                                                                      - abţineri = 0  
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