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                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a  13  consilieri 

HOTĂRÂREA NR.89 

privind aprobarea casării a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar pe anul 2018 preluate de 

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.HUŞI în baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de salubrizare prin concesiune  nr. 9598 din 01.04.2011  

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 

Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi obiectelor 

de inventar preluate de S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUŞI ,în baza contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Huşi prin concesiune nr.9598 din 

01.04.2011. 

           În conformitate  cu  prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale , republicata 

, cu modificările şi completările ulterioare ; Legea nr. 15/1994 – privind amortizarea capitalului 

imobilizat în active corporale şi necorporale, republicata , HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 

fixe , modificată şi completată, HG nr.909 /1997 – Normele metodologice de aplicare a Legea  nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,   HG 568/2000 

– pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea  capitalului imobilizat în active corporale şi  necorporale, ale art. 12  alin (17) şi alin(18) 

din Contractul de delegare  a gestiunii serviciilor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare  

prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 ,ale art.36 ,alin(2) ,litd) coroborat cu alin(6) lit a) pct .14 

din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu moificarile şi 

completările ulterioare ; 

            În temeiul art.45 alin.(3)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

             HOTĂRĂŞTE:  

 

         Art.1.Se aprobă casarea mijloacelor fixe preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L 

HUŞI în baza contractului de delegare a gestiunii de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 

01.04.2011 , conform anexei  nr.1. 
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           Art.2.Se aprobă casarea unor obiecte de inventar preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE 

PREST S.R.L. HUŞI  în baza contractului de delegare a gestiunii de salubrizare  prin concesiune  nr. 

9598 din 01.04.2011 , conform anexei  nr.2 şi nr.3. 

 

           Art.3.Anexele nr. 1 , nr.2 şi nr.3  fac parte integrantă din prezenta   hotărâre . 

 

       Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Huşi şi 

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST  S.R.L.  HUŞI .  
 

 

                                                                                  HUŞI , 21 martie  2019  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                  Contrasemnează, 

     Victor Blănariu                                                    Secretarul municipiului Huşi  

                    jr.Monica Dumitrașcu 
 

 

 


