
 
 

ROMÂNIA                                                                                                                                           

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂREA 

Nr.8 DIN 30.01.2017 

                                          privind casarea unui mijloc fix 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.01.2017 

 

Având în vedere: 

 Raportul de specialitate al serviciului Financiar-Contabil nr. 635/25.01.2017, 

 Adresa nr. 387/16.01.2017 a SC PRIMA TĂUȚI SRL 

 avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al oraşului, agricultura, gospodărire 

orăşenească, protecţia mediului, servicii si comerţ; 

 avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş;  

 Văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

 Văzând prevederile art. 10(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia, 

modificată şi completată prin OUG nr. 206/2000 şi Legea nr. 241/2003, ale art. 21 şi ale art. 27 din Legea nr. 15/1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicat, modificat şi completat prin OG 

nr. 5/2000, Legea nr. 149/2000, OG nr. 81/2003, ale capitolului III din HG nr. 909/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 modificată şi completată prin HG nr. 568/2000 şi HG nr. 22/2003, ale art. 

2 din OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, aprobată prin Legea nr. 

246/2001, ale pct. 3 din Anexa nr. 1 la HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, ale anexei nr. 2 din HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată şi valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată şi completată prin HG nr. 966/1998 şi HG nr. 

411/2005,  

Având în vedere prevederile art.36 alin. 4 lit. (d) alin.6. lit.(a) pct.1 şi  art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările ulterioare 

Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară la data de 25.11.2009: 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1  Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix autoturism Dacia 1307, nr de înmatriculare MM-

10-PTM, cod de clasificare 2.3.2.3, număr de inventor 2.3.2.3.1,  valoare de inventar 13.635,99 lei. 

 

              Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri., se încredinţează compartimentul  Serviciul Financiar Contabil 

al Primăriei,  

             Art.  3    Prezenta se comunică la: 

         -  Prefectul judeţului Maramureş; 

          -  Primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş; 

           - Serviciului financiar contabil al primariei; 

           - SC PRIMA TĂUȚII SRL 

                        
 

 

   

                                                                             Presedinte de ședință 

                                                                              Bihari  Iosif 

 

 

  

                                                                              

                                                                                                                                            Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                     Bindila Calin Ioan    

  

 

 

 

Au fost prezenti  14  consilieri din 15  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                     . 

Nr . 8/30.01.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                        


