ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 14/2020
cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și obiecte
de inventar aflate în patrimoniul comunei Cămărzana
Consiliul Local Cămărzana
Având în vedere








Referatul de aprobare nr. 2028/29.05.2020 și Proiectul de hotărâre nr. 2029/27.05.2020
ale primarului comunei Cămărzana
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, punctul 42 din
Anexă
Procesul-verbal întocmit de Comisia de inventariere, care cuprinde propunerile de casare a unor
mijloace fixe și obiecte de inventar
HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c”, art.139 alin.(3), lit.”g” art.196 alin.(1) lit.”a”,
art.243 alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul
comunei Cămărzana, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar aflate în
patrimoniul comunei Cămărzana, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. Casarea se va efectua de către Comisia numită în acest sens prin Dispoziția primarului
comunei Cămărzana.
Art. 4. Se aprobă valorificarea, în condițiile legii, a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
casate, sumele rezultate după deducerea cheltuielilor efectuate cu casarea se constituie
venit la bugetul local.
Art. 5. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana, Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul primăriei
comunei Cămărzana, membrilor Comisiei de casare și se va aduce la cunoştinţă publică
prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a
primăriei
Cămărzana:29.05.2020
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Popa Ioan

Contrasemnează,
Secretar general UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ

Total consilieri: 10

Prezenți:7

Absenți:3

Pentru:7

Împotrivă:0

Abținere:0

