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HOTĂRÂREA NR.238 

privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse pentru scoaterea din func-
țiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/ sau casare, după caz, aparținând Direcției 

Cultură și Sport Mangalia, sau aflate în proprietatea Municipiului Mangalia și în administrarea 
Direcției Cultură și Sport, aferente anului 2019 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 16.09.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre nr.186/05.06.2020 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.30747 din 05.06.2020; 
• Raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Man-

galia, înregistrat cu nr.R25057/10.06.2020; 
• Adresa Direcției Cultură și Sport Mangalia nr.485/06.03.2020, înregistrată la sediul Primăriei Mu-

nicipiului Mangalia sub nr.17305/11.03.2020, prin care înaintează Procesul-Verbal privind rezultatele 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2019; 

• Adresa Direcției de Cultură și Sport Mangalia nr.1008/06.05.2020, înregistrată la sediul Primăriei 
Municipiului Mangalia sub nr.25057/07.05.2020; 

• Raportul de specialitate nr.531/05.03.2020 înregistrat cu nr.17306/11.03.2020, al Direcției Cultură 
și Sport Mangalia, privind aprobarea privind aprobarea listelor de inventar și a listelor bunurilor propuse 
pentru scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/sau casare, după caz, aparți-
nând Direcției Cultură și Sport Mangalia, sau aflate în proprietatea Municipiului Mangalia și în administra-
rea Direcției Cultură și Sport, aferente anului 2019; 

• Prevederile Deciziei nr.104/04.11.2019 Managerului, privind comisia ce va lua parte de inventarie-
rea elementelor de natura activelor, datoriilor, și capitalurilor proprii deținute de Direcția Cultură și Sport 
Mangalia; 

• Comisia de casare constituită potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/2009 și 
numită în baza Dispoziției nr.83 din data de 02.05.2019 a Managerului Direcției Cultură și Sport Mangalia; 

• Notele explicative din partea Direcției de Cultură și Sport, cu referire la aplicarea Legii nr. 
384/2004 privind denominarea monedei naționale clarificată prin Ordonanța de urgență nr. 59 din 23 
iunie 2005, publicată în M.O. Partea I din 29 iunie 2005; 

• Proces-verbal de inventariere Nr.3623 din 28.12.2019 privind rezultatele inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aparținând Direcției Cultură și Sport Mangalia pe anul 
2019;  

• Proces-verbal Nr.339 din 18.02.2020 privind propunerile de scoatere din funcțiune și casare a mij-
loacelor fixe/ declasare a unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar ca urmare a inventarierii 
din anul 2019 din cadrul Direcției Cultură și Sport Mangalia; 

• Prevederile H.C.L. nr.119/21.12.2016 privind aprobarea schimbării denumirii Complexului Cultural 
Callatis Mangalia în Direcția Cultură și Sport Mangalia; 

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Cultură și Sport Mangalia, aprobat prin 
H.C.L. nr.75/11.04.2019; 

• Prevederile Legii nr.334/2002 a bibliotecilor republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 republicată, cu modificările și com-

pletările ulterioare; 
• Prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
• Prevederile O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natură a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
• Prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-
teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active și corporale și ne-
corporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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• Prevederile O.M.F.P. nr.2634/2015 și O.M.F.P. nr.3512/2008 privind documentele financiar conta-
bile republicate cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.82/1991 contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare; 
• Prevederile H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele nor-

male de funcționare a mijloacelor fixe; 
• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei Ur-

banism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local Mangalia; 
 

 În temeiul prevederilorart. 129 alin. (1), alin. (2), lit. (b), art. 139, alin. (3), lit. (g), art.196 alin. 
(1) lit.(a), art. 240, art. 243, alin. (1), lit. (b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă listele de inventar de la data de 31.12.2019, a elementelor de natura activelor, datorii-
lor și capitalurilor proprii aparținând Direcției Cultură și Sport Mangalia, precum și a bunurilor aflate în 
proprietatea Municipiului Mangalia și în administrarea Direcției de Cultură și Sport, precum și a datorii-
lor și capitalurilor proprii, cu o valoare totală de 13.084.081,77 lei, conform anexei nr.1, care se consti-
tuie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificare și/ sau casare, după 
caz, a activelor corporale de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aparținând Direcției Cul-
tură și Sport Mangalia, cu o valoare totală de 613.013,99 lei, din care 456.312,88 lei mijloace fixe con-
form anexei nr.2 și 156.701,11 lei obiecte de inventar conform anexei nr.3, care se constituie parte 
integrantă din prezentul act administrativ. 

Art.3 Operațiunile privind scoaterea din funcțiune (inclusiv prin dezmembrare), valorificarea și/ sau 
casare, după caz, a activelor corporale, vor fi efectuate de către Direcția Cultură și Sport Mangalia, iar 
sumele încasate în urma valorificării mijloacelor fixe prevăzute la art.2 vor constitui venituri ale bugetu-
lui Direcției Cultură și Sport Mangalia. 

 
Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre Direcției Cultură și Sport 
Mangalia, direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului 
Mangalia, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în 
locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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