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 H O T Ă R Â R E A  nr. 61 
 din 31 05 2022 

 Privind:  aprobarea  casării  unor  obiecte  de  inventar  proprietate  privată  a  U.A.T. 
 Comuna Valea Mărului, județul Galați 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1228/27.05.2022; 

 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  ordinară,  în  data  de 
 31.05.2022, orele 17,00; 

 Având in vedere : 
 -referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrat sub nr. 1229/27.05.2022; 

 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  şeful  biroului  financiar  contabil,  înregistrat  sub  nr. 
 1230/27.05.2022; 

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
 - Lista de inventariere a obiectelor de inventar-centralizator nr. 1136/18.05.2022 ; 

 -  Referatul  comisiei  propunerea  de  casare  a  bunurilor  de  natura  obiecte  de  inventar  nr. 
 1137/18.05.2022 ; 

 -  procesul  verbal  nr.  1138/18.05.2022 al  comisiei  de  scoatere  din  functiune  a  obiectelor  de 
 inventar ; 

 -  procesul  verbal  nr.  1139/18.05.2022 privind  constatarile  si  concluziile  comisiei  de  casare  a 
 obiectelor de inventar ; 

 -  prevederile  Legii  nr.15/1994  privind  amortizarea  capitalului  imobilizat  in  active  corporale, 
 modificata  si  completata  prin  O.G.  59/1997,  a  H.G.  909/1997  pentru  aprobarea  Normelor 
 Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 si a H.G. 2139/2004 ; 
 -  în  conformitate  cu  art.  4,  alin.  (1)  din  Legea  contabilități  nr.82/1991  cu  modificările  și  completările 
 ulterioare ; 
 -  prevederile  Ordinului  M.F.P.  nr.  2861/2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  și 
 efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ; 

 -  art.  7,  alin.  (2),  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  Civil  republicat  cu  modificările  și 
 completările ulterioare; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1, 
 precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 



 H O T Ă R Ă  Ş T E : 

 Art.1.  Se  aprobă  casarea  unor  obiecte  de  inventar,  (prevăzute  lista  de  inventariere-  anexă), 
 proprietate  privată  a  U.A.T.  Comuna  Valea  Mărului,  județul  Galați  în  valoare  de  19.449,78  lei  şi 
 scoaterea  acestora  din  evidenţa  contabilă  şi  înregistrarea  ca  venit  din  valorificarea  rezultată  din 
 casare, aparţinând domeniului privat al U.A.T. Comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi. 
 Art.2.  Cu  aplicarea  prezentei  hotărâri  privind  casarea  unor  obiecte  de  inventar  cu  durata  de 
 funcţionare  expirată  şi  uzate  fizic  și  moral  se  încredinţează  membrii  comisiei  de  casare  numiți  de  către 
 ordonatorul principal de credite prin dispoziție. 
 Art.3.   Primarul  comunei  şi  biroul  finaciar-contabil  vor  asigura  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor 
 prezentei hotărâri. 
 Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  comunicată,  în  termen  legal,  prin  grija  secretarului  general  al  comunei, 
 în  termenul  prevăzut  de  lege,  tuturor  persoanelor  interesate  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin 
 afișarea la sediul primăriei şi pe pagina de internet :  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 
 Lupu Ramona-Georgiana 

 Secretar general al comunei, 
 Dumitrașcu Maranda 

http://www.primariavaleamarului.ro/

