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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 40 din data de 17 mai 2021 

privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar care apartin 

Scolii Gimnaziale Bucovat 

Primarul comunei Bucovat; 

Având în vedere: 

- Referat de aprobare a primarului cu nr. 9097/17.05.2021;  

- Ținând cont de Referatul  cu nr.141 din 26.03.2021 a Scolii Gimnaziale Bucovat inregistrat 

cu nr. 9096/17.05.2021; 

- Prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 

493/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea  procesului 

de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 

public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001, 

- În temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, respectiv a Legii 

nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările 

ulterioare, 

- H.G.R.. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor normale 

de funcționare a mijloacelor fixe; 
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- Art. 129, alin. (2), lit. b) alin. (4) lit.a),  art. 133 alin.(1)art.  art. 139, alin. (3), lit. g) din 

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

- In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1) lit.a), art. 197 precum si art. 198  din Ordonanța de 

urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrative 

PROPUNE: 

Art.1. Se aprobă casarea de mijloace fixe în valoare de 7360,31 lei și obiecte de inventor în 

valoare de 85.928,41 lei apartinand Scolii Gimnaziale Bucovat, conform anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Bucovat  și Scoala Gimnaziala Bucovat. 

 Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrative 

Tribunalului Timis  în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică: 

 - Instituţia Prefectului judeţului Tomis; 

 - Primarul comunei; 

 - Scolii Gimnaziale Bucovat; 

 - Compartiment contabilitate; 

 - Site – ul: www.comunabucovat.ro. 

 

 

 

INIŢIATOR,        AVIZAT 

PRIMAR,      SECRETAR GENERAL UAT, 

POP GHEORGHE           GLIGOR MEDA 
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Nr. 9097/17.05.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea casării de mijloace fixe şi obiecte de inventar care apartin 

Scolii Gimnaziale Bucovat 

 

Având în vedere, adresa cu nr. 141/26.03.2021 inregistrata la registratura consiliului local 

cu nr. 9096/17.05.2021  a Scolii Gimnaziale Bucovat prin care se propune casarea unor mijloace 

fixe de inventar. 

Conform prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 

493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din Ordonanța de 

Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor 

administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001, prevederilor Legii nr. 82/1991 a 

contabilităţii, republicată, respectiv a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 

în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu 

modificările ulterioare,prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consider că sunt respectate 

prevederile legale şi ca urmare propun consiliului local al comunei Crasna aprobarea proiectului 

de hotărâre aşa cum a fost prezentat. 

 

 

P R I M A R, 

POP GHEORGHE 
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