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ROM ÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL P ECICA
CONSILIU L LOCAL
HOTARÂREA NR . 205
DIN 28.12.2017
P RIVIND SCOATEREA DIN F UNCTIUNE, ÎN VEDEREA CASARII, A UNOR BUNURI M IJLOACE
F IXE SI OBIECTE DE INVENTAR CARE AP ARTIN DOM ENIULUI P RIVAT AL ORASULUI
P ECICA
Consiliu l local al orasulu i P ecica, întrunit în sedinta extraordinara în data de 28.12.2017.
Având în vedere :
- Expunerea de motive a initiatorului proiectului de hotarâre, domnul primar Antal Petru
-Raportul nr. 61327/14.12.2017 încheiat de catre Comisia de casare prin care propune spre casare mijloacele
fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul Primariei Pecica,
-Raportul nr. 60848/14.12.2017 încheiat de catre Comisia de casare prin care propune spre casare mijloacele
fixe si a obiectelor de inventar din patrimoniul Primariei Pecica,
- Prevederile Legii nr. 82/1991 privind Normele de organizare si efectuare a inventarierii elementelor de activ si
pasiv,
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii,
- H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de functionare a

mijloacelor fixe,
- Prevederile Legii nr.15/1994, republicata,privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si
necorporale, pct.22 si 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin H.G. nr.
909/1997, modificata si completata,
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor
publice,actualizata,
- Art. 36, alin.2, lit.c) , art. 45, alin.3, din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,
- Prevederile Legii nr. 54/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica,
- Votul « pentru » a 14 din cei 17 consilieri în functie, fiind prezenti 14 consilieri.
În temeiul art.45, pct. 1 din Legea nr.215/2001- republicata, privind administratia publica locala ,
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba scoaterea din functiune, în vederea casarii a bunurilor mijloace fixe si obiecte de inventar
care apartin domeniului privat al Orasului Pecica,ca urmare a degradarii si uzurii avansate, gestiunea SC
Compania de Apa Arad S.A. conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Se aproba scoaterea din functiune, în vederea casarii a bunurilor mijloace fixe si obiecte de inventar
care apartin domeniului privat al Orasului Pecica,ca urmare a degradarii si uzurii avansate, gestiunea P ia?a
Pecica, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3 . Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însarcineaza primarul prin compartimentul contabilitate-buget din
cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Pecica si se comunica cu:
-Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ
-Consiliul Judetean Arad.
-Serviciu buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Pecica.
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