
 
 
 
 
 
             
                                         HOTĂRÂREA NR.199 
                                        Din 17 Noiembrie 2020 
 
Privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și casării, a unor bunuri mijloace fixe 
            și  obiecte de inventar care aparțin domeniului privat al orașului Pecica 
 
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa extraordinară în data de 17.11.2020.               
  Având în vedere : 
- Inițiativa domnului primar, Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.41688 din  
  05.11.2020, 
-Raportul Comisiei de inventariere privind propunerea de casare prin scoaterea din folosinţă a 
mijloacului fix prin demolare, conform normelor în vigoare. 
- 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. 909/1997pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și 
completată prin O.G. nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile H.C.L.Pecica nr. 68/28.05.2019 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al orașului Pecica, 
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
 -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
 -Votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
- In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
  privind Codul administrativ,   
                                                           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, după cum urmează: 
   -Clădire-str.324-WC public pe dolma Cocota -număr de inventar 13963- valoare inventar: 
17938,80 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, doamna Dragoș Elisabeta. 
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