Consiliul Local al Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
Nr.365/03.11.2017
HOTĂRARE
(PROIECT)
Referitor la: includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina a
mijlocului fix - Utilaj automatizat de spălare a containerelor îngropate
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa _________________ din data
de ________________2017
Având în vedere:
- inițiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr.90742/03.11. 2017 la proiectul
de hotărâre;
- referatul de specialitate nr. 8621/03.11.2017 al Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina, atestat de Guvern prin Hotărârea nr.
1355/2001- anexa 2, modificată și completată potrivit anexei la H.G. nr. 1553/2009;
- factura nr. EWT28/2017 din data de 11.09.2017 emisă de S.C. European Waste Technology S.R.L.
privind utilajul automatizat de spălare a containerelor îngropate;
- procesul-verbal nr. 71987/06.09.2017 privind recepţia punerii în funcţiune a utilajului automatizat de
spălarea containerelor îngropate;
- dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și
completările ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.”c” coroborate cu prevederile art. 121 alin. 1, art. 122,
art. 45 alin. 3 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 – Se aprobă includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina a
mijlocului fix:- Utilaj automatizat de spălare a containerelor îngropate, identificat prin următoarele
caracteristici:- Tipul utilajului:– mașină de spălat containere; - model: MC; - tip: SC; - Număr matricol:
E2015LC72; - Anul fabricației: - 2015 ; - Capacitatea în litri a cisternei apelor curate: 2600 litri ,
avand o valoare de inventar de 884.074,80 lei,
potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se completează inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina însușit
de Consiliul Local Slatina prin H.C.L. nr. 66/1999 anexa nr. 2 – secțiunea II, cu modificările și completările
ulterioare, cu mijlocul fix menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 3. - (1) – Direcția Administrare Patrimoniu, prin compartimentul de specialitate, va înregistra în
evidențele contabile operațiunea privind intrarea în gestiune a mijlocului fix - Utilaj automatizat de spălare a
containerelor îngropate, identificat potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Direcția Economică.
În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R
avizăm prezentul proiect de hotărâre
Inițiator,
Viceprimar,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU

Secretar,
Mihai Ion IDITA
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Anexa la proiectul de hotărâre nr._______/_________2017

Nr.
Crt.

1.

Cod de
clasificar
e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul
dobândirii

Caracteristici:
- tipul utilajului – mașină de spălat
containere;
Mașină de spălat containere îngropate
- model : MC
- tip : SC
2017
- număr matricol: E2015LC72
- anuul fabricației: 2015
- capacitatea în litri a cisternei apelor
curate: - 2600 litri

Director executiv D.A.P. ,
Narcisa Ionela IONESCU

- factura nr.
EWT28/2017 din
data de11.09.2017
884.074,80
- - proces-verbal de
recepție
nr. 71987/06.09.2017

Inspector,
Mihaila DEACONU
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Denumire act de
proprietate sau alte
acte doveditoare

Valoare de
inventar
- lei-



Primăria Municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro
Nr. 90742/03.11. 2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind promovarea proiectului de hotărâre referitor la includerea în inventarul bunurilor ce

aparțin domeniului public al municipiului Slatina a mijlocului fix - Utilaj automatizat de
spălare a containerelor îngropate
Având în vedere :
- faptul că activitatea de colectare a deşeurilor menajere în municipiul Slatina, se face în containere îngropate,
a căror spălare periodică presupune colectarea containerelor și ducerea într-un loc destinat pentru curățarea lor;
- achiziţionarea de către Primăria Municipiului Slatina a unui utilaj automatizat de spălat containere
îngropate, cu următoarele caracteristici:
- tipul utilajului – mașină de spălat containere;
- model : MD
- tip : SC
- număr matricol: E2015LC72
- anuul fabricației: 2015
- capacitatea în litri a cisternei apelor curate: - 2600 litri,
cu ajutorul căruia, curățarea containerelor îngropate, se face în mod automat şi direct în locul în care acestea
sunt poziţionate, scăzand astfel necesitatea de a colecta containerele pentru a le duce într-un loc destinat pentru
spălarea lor,
- procesul-verbal nr. 71987/06.09.2017 privind recepția a punerii în funcțiune a utilajului automatizat de
spălare a containerelor îngropate, potrivit căruia, valoarea de înregistrare la data recepției este de 884.074,80 lei
inclusiv TVA,
ținând cont de utilitatea ce urmează să o aibă mașina de spălat containere, este necesar a se inventaria
ca bun ce aparține domeniului public al municipiului Slatina și a se înregistra în evidențele contabile operațiunea
de intrare a acestui bun,
este necesar a se include mijlocul fix - Utilaj automatizat de spălare a containerelor îngropate, în
inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina și a se înregistra în evidențele
contabile operațiunea de intrare a acestui bun.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,
propun spre aprobarea Consiliului Local Slatina, prezentul proiect de hotărâre, privind includerea în
inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina a mijlocului fix - Utilaj
automatizat de spălare a containerelor îngropate.
VICEPRIMAR,
Georgel Claudiu STĂNCIOIU
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
DIRECŢIA ADMINISTRARE PATRIMONIU
Slatina, strada Unirii r. 2B, Slatina , 230032 , Olt, tel: 0249/416420; fax: 0249/416426

Nr. 8621/03.11.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public
al municipiului Slatina a mijlocului fix - Utilaj automatizat de spălare a containerelor îngropate

Având în vedere:
- faptul că activitatea de colectare a deşeurilor menajere în municipiul Slatina, se face în containere îngropate,
a căror spălare periodică presupune colectarea containerelor și ducerea într-un loc destinat pentru curățarea lor;
- achiziţionarea de către Primăria Municipiului Slatina a unui utilaj automatizat de spălat containere
îngropate, cu următoarele caracteristici:
- tipul utilajului – mașină de spălat containere;
- model : MC
- tip : SC
- număr matricol: E2015LC72
- anuul fabricației: 2015
- capacitatea în litri a cisternei apelor curate: - 2600 litri,
cu ajutorul căruia, curățarea containerelor îngropate, se face în mod automat şi direct în locul în care acestea
sunt poziţionate, scăzand astfel necesitatea de a colecta containerele pentru a le duce într-un loc destinat pentru
spălarea lor,
faptul că utilajul intră în categoria mono -operator, munca este efectuată de către un singur operator şi este simplificată
considerabil deoarece operatorul rămane întotdeauna în cabina utilajului, fără a fi necesar să efectueze manevre
speciale, pentru a se apropia de container;
- factura nr. EWT28/2017 din data de 11.09.2017 emisă de S.C. European Waste Technology S.R.L.
privind utilajul automatizat de spălare a containerelor îngropate;
- procesul-verbal nr. 71987/06.09.2017 privind recepția a punerii în funcțiune a utilajului automatizat de
spălare a containerelor îngropate, potrivit căruia, valoarea de înregistrare la data recepției este de 884.074,80 lei
inclusiv TVA,
ținând cont de utilitatea ce urmează să o aibă mașina de spălat containere, este necesar a se inventaria ca
bun ce aparține domeniului public al municipiului Slatina și a se înregistra în evidențele contabile operațiunea
de intrare a acestui bun.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit c), art. 121 alin. 1 și art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998
privind bunurile proprietate publică, actualizată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind includerea în inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Slatina a mijlocului fix - Utilaj automatizat de spălare a
containerelor îngropate, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local Slatina.
Anexăm:
 procesul-verbal nr. 71987/06.09.2017, privind recepţia punerii în funcţiune a maşinii de
spălat containere
 factura nr. EWT28/2017 din data de 11.09.2017
Director executiv D.A.P.,
Narcisa Ionela IONESCU
Vizat pentru legalitate,
Consilier juridic,
Maria Claudia POPA

Şef Birou E.D.P.P.,
Mihaila DEACONU
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