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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HorAnAnB
privind scoaterea din iunc{iune in vederea caslrii unor mijloace fixe qi scoaterea din uz in vederea declasdrii

qi casirii a unor obiecte de inventar aflate in domeniul privat al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam{

!
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Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt,
Avdnd in vedere:

Raportul de aprobare a primarului comunei, inregistrat sub nr. 581 din 03.02.2020 privind propunerea

de casare a unui mijloc fix si a unor obiecte de inventar din domeniul privat al comunei $tefan cel

Mare, judelul Neamf.
Propunerile de casare insugite de Comisia de inventariere constituitd prin Dispozilia primarului nr. l3l
din 02.10.2019:'
Ordonanta Guvernului nr. l12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func{iune, casare

qi valorificare a activelor corporale care alcdtuiesc domeniul public al statului qi al unitdlilor
administrativ-teritoriale, aprobatd prin Legea nr. 246 1200 | ;

Hotdrdrea Guvernului nr.84111995 privind procedurile de transmitere frrd platd gi de valorificare a

bunurilor apa(in6nd instituliilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Legea nr. l5ll994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale,

republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Hotdr6rea Guvernului nr.90911997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

1511994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale, modificatd qi

completatd prin Ordonanfa Guvernului nr. 5411997;
Ordonanfa Guvernului nr.8l/2003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul instituliilor publice, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

, Legea nr.82ll99l a contabilitdlii, republicatS, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
, Raportul de specialitate a compartimentului achizitii publice, inregistrat sub nr. 57912020, cdt si avizul

favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
in temeiul dispoziliilor art.l29, alin.(2),lit.c), art. 139 alin. (l) ;i art. 196, alin.(l), lit. a)

din O.U.G. nr.5712019, privind Codul administrativ,

HOTARA$rE
Art.l Se aprobd scoaterea din funcfiune in vederea casdrii ;i valorificdrii a unor mijloace

fixe, care apartin domeniului privat al comunei $tefan cel Mare, judelulNeamf, av6nd valoareatotalS
de inventar de 30.423,00 lei, identificate in anexa nr. l, care face parte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art,2 Se aprobl scoaterea din uz in vederea casIrii a obiectelor de inventar, aflate in
domeniul privat al comunei $tefan cel Mare, judelul Neam!, av6nd valoarea totald de inventar de

43407 ,50 lei, identificate in anexa nr.2, care face parte integrantd din prezenta hot6r6re.
Art.3 Secretarul comunei va face publicd prezenta hotdrdre qi o va comunica persoanelor gi

instituliilor interesate.

ContrasemneazS:
Secretar gpneral comun6,
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