ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 4

privind aprobarea casării şi scoaterii din inventar a unor mijloace
fixe din patrimoniul Consiliului local al comunei Laza
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară
de lucru;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza
din care rezultă necesitatea, oportunitatea şi îndeplinirea condiţiilor legale pentru
casarea şi scoaterea din inventar a unor mijloace fixe din patrimoniul consiliului
local Laza;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul primăriei, referatul de casare şi scoatere din inventar al comisiei de
inventariere a bunurilor consiliului local nr.3772/31.12.2008 precum şi avizul
comisiei de specialitate a consiliului local;
Având în vedere Raportul de evaluare nr.160/07.06.2005 întocmit de S.C.
TECHNO CONSULT SERVICE S.R.L. VASLUI – expert tehnic autorizat
Melinte Sorin, din care rezultă determinarea valorii de piaţă precum şi starea
tehnică degradată a unui autoturism de teren ARO 243 cu durata normală de
utilizare depăşită pentru valorificarea acestuia prin licitaţie, precum şi faptul că
după 3 licitaţii nu s-a prezentat nici un ofertant interesat;
Având în vedere Raportul de evaluare nr.188/26.07.2004 întocmit de S.C.
TECHNO CONSULT SERVICE S.R.L. VASLUI, din care rezultă determinarea
valorii de piaţă precum şi starea şi parametrii tehnici depăşiţi a unei brutării
mobile şi a componentelor acesteia –respectiv un grup electrogen montat pe şasiu
bucătăriei mobile pentru producerea energiei electrice;
În baza Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale şi a Hotărârii Guvernului nr.909/1997 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 modificată şi completată
prin Ordonanţa Guvernului nr.54/1997;
Având în vedere Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2388/1995
privind casarea mijloacelor fixe;
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În temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”c” coroborat cu alin.(5) lit.”b”,
ale art. 123 alin.(1) şi art.45 alin.(1) şi (3) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă casarea şi scoaterea din inventar a mijlocului fix –
„Autoturism de teren Aro 243”, cu durata de utilizare depăşită şi caracteristicile
tehnice menţionate în raportul de evaluare anexa 1, care face parte integrantă din
prezenta, aparţinând Consiliului local al comunei Laza, judeţul Vaslui.
Art.2. Se aprobă casarea şi scoaterea din inventar a mijlocului fix – „Grup
electrogen” cu durata de utilizare depăşită şi caracteristicile tehnice menţionate în
raportul de evaluare anexa 2 care face parte integrantă din prezenta, aparţinând
Consiliului local al comunei Laza, judeţul Vaslui.
Art.3. Se aprobă valorificarea din casare a mijloacelor fixe prevăzute la
art.1 potrivit Legii nr.15/1994 prin predarea la REMAT, iar sumele încasate vor
constitui venituri la bugetul local.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul comunei Laza să numească Comisia de
casare şi valorificare a componentelor rezultate din bunurile casate.
Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul
comunei Laza, judeţul Vaslui.
LAZA, 30.01.2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, APRODU ION
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretar comuna Laza,
Puşcaşu Ioan
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