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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 71 
                                                               DIN   30.05.2014 
 

PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCłIUNE, ÎN VEDEREA CASĂRII UNOR 
BUNURI MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR CARE APARłIN 
                  DOMENIULUI  PRIVAT AL ORAŞULUI   PECICA 
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinŃa ordinară în data de 
30.05.2014 
 
Având în vedere : 
 
-raportul încheiat de către Comisia de casare prin care propune spre casare 
mijloacele fixe şi a obiectelor de inventar din patrimoniul Primăriei Pecica, 
- expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre, domnul primar Antal 
Petru, 
- 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, 
- prevederile Legii nr.15/1994, republicată,privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale,modificată şi completată prin O.G. 
nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare, 
- art. 36, alin.2, lit.(c) , art. 45, alin.3, din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 
administraŃia publică locală, 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia 
publică, 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
- votul « pentru » a 15   din cei 17 consilieri în funcŃie, fiind prezenŃi  15  
consilieri 

În temeiul art.45, pct. 1 din Legea nr.215/2001- republicată, privind 
administraŃia publică locală ,  

                                                 
     HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcŃiune, în vederea casării bunurilor mijloace 
fixe şi obiecte de inventar care aparŃin domeniului privat al Oraşului Pecica,ca 
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urmare a degradării şi uzurii avansate de 100 %,  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 judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ 
- Serviciu buget-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Pecica. 
 
 
 

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
        STANOIOV MIODRAG                                                                   MOł ADELA 

 


