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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe  din patrimoniul 
U.A.T.Teaca 

 

           Consiliul Local al Comunei Teaca, întrunit în ședință ordinară  în data de 28.03.2019 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului Comunei Teaca 880 din 06.02.2019 

-raportul de specialitate nr.879 din 06.02.2019 

-procesul verbal nr.1678 din 07.03.2019  al Comisiei de analiză și verificare  privind scoaterea 

din funcţiune a mijloacelor fixe  cu durata normală de serviciu îndeplinită, cu ocazia inventarierii pe 

anul 2018 

 In conformitate cu  prevederile: 

-Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare 

-Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  

-Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

-Hotărârii nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997 

In temeiul  art. 36 alin.(1) lit.c), art. 45 alin.(3)  şi  art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din patrimoniul U.A.T.Teaca, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cuprinse în Centralizatoarele comisiei de 

inventariere, se va proceda la casarea sau valorificarea, după caz, a acestora, potrivit prevederilor H.G. 

841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând 

instituţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul contabilitate,finanțe 

publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca. 

 

 



 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un număr de   14  voturi „pentru”, 1 „abțineri”, din  15  

consilieri prezenți, din 15 consilieri în funcție. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica : 

-Instituției Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

-Primarului Comunei Teaca 

-Biroului contabilitate,finanțe publice 
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