ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 27/30.03.2016
privind aprobarea casării unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- Ordonanţei nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrative-teritoriale;
- Hotărârii de Guvern nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată
prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997.
- Legii nr. 82 din 24 decembrie 1991, privind contabilitatea, republicata.
Luand in considerare procesul verbal nr. 1830/09.03.2016, a comisiei de inventariere
numita prin dispozitia nr. 07/2016;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a), art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. „b”
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEII adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar,
amortizate complet, aflate în patrimoniul Comunei Frecatei, prevăzute în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se delega primarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate sa valorifice bunurile
imobile si mobile casate sau sa le distruga, dupa caz.
Art. 3. – Sumele obtinute din vazarea anumitor bunuri casate constituie venit la bugetul local.
Art. 4. - Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, prin aparatul de specialitate.
Hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, --„împotrivă”, --„abţineri”, fiind prezenţi 11
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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