ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
ORAȘUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul Liceului
Tehnologic Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată şi
nu pot fi folosite
Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- Adresa nr. 26/27.01.2020 a Liceului Tehnologic Pogoanele, înregistrată la Primăria
Pogoanele sub nr. 762/28.01.2020, prin care solicită casarea unor obiecte de inventar,
conform anexei atașate.
- expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele înregistrata la nr.
763/28.01.2020;
- prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, actualizata, cu modificările si completările 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.
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pogoanele.
- În temeiul art. 154, 155 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă casarea unor obiecte de inventar aparținând Liceului Tehnologic
Pogoanele conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către
conducerea Liceului Tehnologic Pogoanele.
Art. 3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și institutiilor interesante .
Președinte de ședință,
Avizat Secretar general,
Consilier, Dumitru Costantin
Jr. Cotruță Valentino Adrian
Nr. 9 / 29.01.2020
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orașului Pogoanele, în ședința din data de
29 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri” si 0 voturi “împotriva”, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie și 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

