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H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea casarii instalatiei de radiodiagnostic fix-grafie DIAGNOMAX  MS-

125 aflat in patrimonial Spitalului Orasenesc Bals 

 

 
   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.06.2018  prin Dispozitia 

Primarului Orasului Bals nr.514/22.06.2018, legal constituit, 

 

 
 

 Luand act de: 

- raportul nr.2359/19.06.2018 al Spitalului Orasenesc Bals; 

- adresa nr.DM 5115E/20.03.2018 a Agentiei Nationale a Medicamentului si a 

Dispozitivelor Medicale,inregistrata la Spitalul Orasenesc Bals sub nr.1357/13.04.2018,in 

baza careia nu se avizeaza utilizarea instalatiei de radiodiagnostic fix-grafie 

DIAGNOMAX  MS-125; 

- proces verbal de control nr.2136/07.06.2018 intocmit de Comisia Nationala pentru 

Controlul Activitatilor Nucleare prin care se atesta ca  pana pe data de 05.07.2018 sa se 

trimita procesul verbal de casare al instalatiei; 

- decizia  nr.49/30.04.2018; 

- proces verbal de casare nr.1757/11.05.2018;  

 Avand in vedere: 

- prevederile art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001; 

- prevederile  Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 



pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, cu modificările 

ulterioare; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.a) si d),alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 si ale art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Adopta prezenta  

                                                            HOTARARE 

 

Art. 1. Se aprobă casarea instalatiei de radiodiagnostic fix-grafie DIAGNOMAX  MS-125 aflat 

in patrimoniul Spitalului Orasenesc Bals  în valoarea totală de 41,91 lei. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a  prezentei hotărâri se imputerniceste Spitalul Orasenesc Bals. 

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului 

Balş,  Spitalului Orasenesc Bals   pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului 

Olt . 

 
                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                           DELOREANU MONICA MADALINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  28.06.2018 

Nr.35 

 (Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) 

 


