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H O T A R A R E  

Privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al comunei 
Ostrov 

Consiliul Local Ostrov , intrunit in sedinta ordinara din data de 31.01.2013  
 

Având in vedere: 
Nota de fundamentare intocmită de Primarul comunei Ostrov, dl. Dragomir Niculae , prin 
care se propune casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al 
comunei  Ostrov cu norma de casare indeplinita care datorita gradului avansat de uzura nu 
mai pot fi utilizate ; 
Văzând raportul compartimentului buget finante contabilitate  din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ; 
Luând în considerare Procesul - verbal de valorificare a rezultatului inventarierii cu nr. 
3948/28.12.2012; 
În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale si necorporale, republicată, ale H.G.R. nr. 2139/2004 pentru aprobarea 
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe ; 
În temeiul art.36 , alin.2 lit.”c” şi art. 45 , alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 
H O T A R A S T E :  
Art.1. Aprobă casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al 
comunei  Ostrov, cuprinse în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Casarea se va efectua de către comisia constituită prin dispozitia Primarului, conform 
normelor legale in vigoare. 
Art. 3. Bunurile casate vor fi scăzute din inventarul comunei Ostrov  pe baza procesului 
verbal de casare. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului, compartimentului buget finante 
contabilitate , Institutiei Prefectului – Judetul Constanta. 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi , din totalul de 14 consilieri 
prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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