
 
 

 

 

 

                    

     

 

 

 

H O T A R A R E A nr. 38 
din 20 decembrie 2018 

privind aprobarea  casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei TREZNEA 
 

                                  Consiliul Local al comunei TREZNEA 
                                        Întrunit în ședință ordinară 

 
 Având în vedere : 

-  expunerea de motive prezentat de către Primarul comunei Oros Cristian şi a raportul de 
specialitate prezentat de către Comisia de inventariere, reprezentat de d-na Țicuș Anamaria Președintele 
comisiei de inventariere cu privire la  aprobarea casării unor obiecte de inventar și Raportul de evaluare a 
mijloacelor fixe intocmit de evaluator autorizat Prune - Jula  Ioana-Veronica, care aparţin   comunei Treznea ; 

- Prevederile art.7 , alin.(1)din Legea contabilității nr.82/1991, cu modirficările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Ordinului MFP Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

- Ţinând contde prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat 
in active corporale si necorporale, modificată 

- Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, modificată; 

- Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local     
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 122 şi a art. 45 din Legea nr 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, 
H O T A R Ă Ş T E         

                     Art  1. Se aprobă casarea  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul 
comunei TREZNEA  , conform anexelor - Proces verbal intocmit de comisia de inventariere și Raportul de 
evaluare a mijloacelor fixe intocmit de evaluator autorizat Prune - Jula  Ioana-Veronica,  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Valoarea bunurilor de inventar este de 13.907,89 lei, iar a mijloacerlor fixe este de  15.845,oo lei 
reprezentând două Dacia Logan și un tractor U650 cu remocă. 
                    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul financiar-contabil  şi 
comisia de inventariere. 
                   Art   3.   Prezenta se comunică. 
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PROIECT  DE  HOTARARE  

 

 
privind aprobarea  casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei 

TREZNEA   
Având în vedere : 

-Procesul verbal întocmit de comisia de inventariere și și Raportul de evaluare a mijloacelor fixe 
intocmit de evaluator autorizat Prune - Jula  Ioana-Veronica, care aparţin   comunei Treznea pentru aprobarea  
casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei TREZNEA  ; 

- Prevederile art.7 , alin.(1)din Legea contabilității nr.82/1991, cu modirficările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Ordinului MFP Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat 
in active corporale si necorporale, modificată 

- Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, modificată 

- Prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 122 din Legea nr 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, 

În temeiul art. 45 din Legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările 
şi modificările ulterioare, 

 
PROPUN. 

 
       

                     Art  1. Se aprobă casarea  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul 
comunei TREZNEA  , conform anexelor – proces verbal intocmit de comisia de inventariere și Raportul de 
evaluare a mijloacelor fixe intocmit de evaluator autorizat Prune - Jula  Ioana-Veronica,  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Valoarea bunurilor de inventar este de 13.907,89 lei, iar a mijloacerlor fixe este de  15.845,oo lei 
reprezentând două Dacia Logan și un tractor U650 cu remocă. 
                    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul financiar-contabil  şi 
comisia de inventariere. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SĂLAJ 
COMUNA TREZNEA 
PRIMAR 
Nr.4078/ 15.12.2018 

 
EXPUNEREA DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea  casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de 
inventar din patrimoniul comunei TREZNEA.   

 
 
 

- Procesul verbal  cu nr.3359/13.12.2018 întocmit de comisia de inventariere din cadrul Primăriei 
Comunei Treznea, pentru aprobarea  casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul 
comunei TREZNEA  și Raportul de evaluare a mijloacelor fixe ; 
 Valoarea bunurilor se ridica la suma de 13.907,86 lei pentru obiectele de inventar și 15.845,oo lei 
pentru cele trei mijloace fice ( 2 dacia logan și un tractor U650 cu remorcă) 

- Prevederile art.7 , alin.(1)din Legea contabilității nr.82/1991, cu modirficările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Ordinului MFP Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
 

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat 
in active corporale si necorporale, modificată 

- Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, modificată 

- Prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 122 din Legea nr 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, 

În temeiul art. 45 din Legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările 
şi modificările ulterioare,propun Consiliului local adoptarea unei hotărâri în acest sens 
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ROMANIA 
JUDETUL SĂLAJ 
COMUNA TREZNEA 
COMPARTIMENT CONTABILITATE 
Nr.3359/15.12.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea  casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei TREZNEA   
 Având în vedere : 

-  Procesul verbal al comisiei de inventariere din cadrul Primăriei comunei Treznea, pentru 
aprobarea  casarii  unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei TREZNEA întocmit 
de  d-na Ticuș Anamaria  președintele comisiei pentru inventarierea și Raportul de evaluare a mijloacelor fixe ; 
 Valoarea bunurilor se ridica la suma de 13.907,86 lei pentru obiectele de inventar și 15.845,oo lei 
pentru cele trei mijloace fice ( 2 dacia logan și un tractor U650 cu remorcă); 

- Prevederile art.7 , alin.(1)din Legea contabilității nr.82/1991, cu modirficările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Ordinului MFP Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat 
in active corporale si necorporale, modificată 

- Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 
administrativ-teritoriale, modificată 

- Prevederile  art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 122 din Legea nr 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, 
În temeiul art. 45 din Legea nr 215/2001, privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările 
ulterioare 

Tinând cont de prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, propun consiliului local 
aprobarea unui  proiect de hotărâre . 

 
 

   CONSILIER SUPERIOR 
BOGDAN MONICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


