ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
privind aprobarea casarii unor bunuri , obiecte de inventar din patrimonial Consiliului
Local in anul 2016, care sunt amortizate integral , au durata de functionare expirata si
nu mai pot fi utilizate
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara in
data de 30 Ianuarie 2017;
Avînd în vedere;
- Prevederile Legii nr.15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, republicata;
- Prevederile HG nr.909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea Legii nr.15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, republicata, modificata si completata;
- Prevederile HG nr.2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificata;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administratia publică;
- Raportul Comisiei de inventariere constituita in baza dispozitiei primarului
nr.299/28.11.2016, inregistrar sub nr.5443/30.12.2016,
- Procesul verbal de sedinta al Comisiei de agricultura , activitati economicofinanciare…., inregistrat sub nr.1/29.01.2017;
- Raportul de avizare al Comisiei de Agricultura, activitati economico –
financiare……, inregistrat sub nr.399/30.01.2017;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,, inregistrat sub nr.5404/30.12.2016;
In temeiul art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă casarea unor bunuri , obiecte de inventar din patrimonial
Consiliului Local Ulmeni, care sunt amortizate integral , au durata de functionare
expirata si nu mai pot fi utilizate
, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei si Compartimentul Contabilitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Valeriu Marian PENU
CONTRASEMNEAZA,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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