ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar amortizate integral sau au
durata de funcţionare expirată şi/sau nu mai pot fi folosite
Consiliul Local al orasului Pogoanele, judeţul Buzău;
Avand in vedere:
- referatul d.nei Pascalau Amelia, inregistrat la nr. 952/25.01.2018;
- adresa nr. 2327/20.10.2017 a Liceului Tehnologic Pogoanele, inregistrata la noi sub nr.
501/15.01.2018, cu propunerile de casare;
- adresa nr. 2415/18.12.2017 a Liceului Teoretic Pogoanele, inregistrata la noi sub nr.
12485/18.12.2017, cuprinzand propunerile de casare;
- expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele inregistrata la nr.
953/25.01.2018;
- prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 909/1997 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 modificată şi completată prin Ordonanţa de
Guvern nr. 54/1997;
- prevederile Ordinului nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii.
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate al Consiliului local al orasului Pogoanele.
In temeiul art. 36 alin. 1, alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.“c”, art.45, art. 115 si art. 117 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
H O T A R A S T E:
Art. 1. Se aproba casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar conform anexelor
nr. 1 - 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. Aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va face de catre
serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Primariei orasului Pogoanele.
Art. 3. Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotarare persoanelor si
institutiilor interesante .
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Popescu Mircea
Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 4 / 31.01.2018
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
31 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 14 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

