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HOTĂRÂREA NR. 90 
DIN  17.07.2013……. 

 

Privind  scoaterea din funcŃiune, în vederea valorificării şi casării, a unor 
bunuri mijloace fixe  şi obiecte de inventar care aparŃin domeniului privat 

al oraşului Pecioa 
 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa 
ordinară, din data de 17.07.2013 
 
 Având în vedere: 
   
-  Raportul încheiat de comisia de casare prin care propune spre casare  mijloacelor 
fixe şi a obiectelor de inventar din patrimoniul  primăriei Pecica  
 - expunerea de motive a primarului oraşului Pecica domnul Antal Petru prin care se 
propune  casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din  patrimoniul privat cu 
norma de casare indeplinita care datorita gradului avansat de uzura nu mai pot fi 
utilizate 
- Ordinul  nr. 2.861 din 9 octombrie 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  duratele 
normale de functionare a mijloacelor fixe 
      - În conformitate cu 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 Hotărârea Guvernului 
nr.909/1997, modifcată şi completată; 
          -În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45 alin. 3, art.123, 
şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraŃia 
publică locală; 

- Avizul comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Pecica 
- votul ,,pentru” a  13 consilieri din cei 17  în funcŃie fiind prezenŃi  13. 

În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice 
Locale,republicată 

HOTĂRĂŞTE 
 
ART. 1- Se aprobă scoaterea din funcŃiune, în vederea valorificării şi casării, a 
bunurilor mijloace fixe  şi obiecte de inventar care aparŃin domeniului privat al 
oraşului Pecica , identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 
 
 
 
ART.2 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează  primarul prin compartimentul 
contabiliate - buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului  oraşului Pecica 
şii se comunică cu  Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios. 

- Serviciu buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate de Primarului  
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