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HOTĂRÂREA NR. 99
DIN 15 DECEMBRIE 2015
Privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul comunei Secusigiu, jud. Arad
Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară.
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, nr. 767 din 31 oct.
2003;
Având în vedere :

- Referatul

nr. 7067/08.12.2015 a d-nei Cheșa Ana-Dana – Președinte comisie de casare privind
propunerile de scoatere din funcțiune a activelor fixe obiectelor de inventar din patrimoniul privat propriu
administrativ al Primăriei comunei Secusigiu și casarea acestora ca urmare a inventarierii pe anul 2015.

-

Procesul-verbal nr. 6655/17.11.2015 încheiat de comisia de casare și procesele-verbale de scoatere din
funcțiune.

-"

Ţinând seama de Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor,publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 704/20.10.2009 şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

- Luând

în considerare Ordonanţa Guvernului nr.81 / 28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice publicată în Monitorul Oficial nr. 624 / 31.08.2009 ,
cu modificările şi completările ulterioare;
raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
votul exprimat „ pentru „de către un număr de 14 consilieri din 14 consilieri prezenţi si din 15
consilieri in funcţie,
In temeiul art.45(2) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale republicata, cu
modificările şi completările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş TE:
Art. 1 Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul comunei Secusigiu, jud. Arad, în sumă de
11.388,04 lei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă casarea obiectelor de inventar aflate în patrimoniul comunei Secusigiu, jud. Arad, în
sumă totală de 13.511,57 lei, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Primarul va urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin compartimentele
de specialitate din cadrul aparatului său de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului – Jud Arad
- Compartimentul contabilitate
- Se va aduce la cunoștința publică prin afișare

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
PULEAC ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar comună
Cj. MORCAN VIOLETA

