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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 38 
                                                          DIN 12.03.2018 
 
Privind scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a unor bunuri mijloace  
              fixe şi obiecte de inventar care aparţin domeniului privat al oraşului Pecica                                                
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa ordinară în data de 12.03.2018. 
 
Având în vedere : 
-Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
-Raportul nr. 63251/31.12.2017 al Comisiei de inventar U.A.T.Pecica, 
-Raportul nr.17647/28.02.2018 al Comisiei de casare U.A.T.Pecica, 
- Prevederile Legii nr. 82/1991 privind Normele de organizare şi efectuare a inventarierii elementelor  
 de activ şi pasiv, 
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea  
  inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii, 
- H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale de  
 funcţionare a mijloacelor fixe, 
- Prevederile Legii nr.15/1994, republicată,privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, pct.22 şi 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, 
aprobate prin H.G. nr. 909/1997, modificată şi completată, 
- O.G.  nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, 
- Art. 36, alin.2, lit.c) , art. 45, alin.3, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
- Prevederile Legii nr. 54/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- Votul « pentru » a 13 consilieri  din cei 17 consilieri în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri. 
În temeiul art.45, pct. 1 din Legea nr.215/2001- republicată, privind administraţia publică locală ,  
                                                 
                                                            HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării, a bunurilor mijloace fixe şi 
obiecte de inventar care aparţin domeniului privat al Oraşului Pecica,ca urmare a degradării şi uzurii 
avansate, situaţie rezultată în urma inventarierii pe anul 2017, având o valoare de inventar de 
205,558.76 lei conform anexei  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul prin compartimentul contabilitate-
buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Pecica şi se  comunică cu:  
         -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ 
         -Serviciu buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Pecica. 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


