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HOTĂRÂREA  nr.26 
Din 29.05.2015 

privind aprobarea scoaterii din functiune si casare a unor mijloace fixe si obiecte de inventar 

aflate in domeniul privat al comunei Archis in urma inventarierii anuale 
 

   ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă29.05.2015,ăoraă
1100 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă10ăconsilieriădinătotalulădeă11ă. 
      
               Avand în vedere: 
    Proiectul de hotarare initiat de primar si avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului 
local , 
    Prevederile  art.4 si art.8 Legea contabilitatii nr. 82/1991 si Reglementarile contabile conforme cu 
directivele europene(OMF 3055/2009); 
    Prevederile art.22 alin.1 Legii nr. 15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, si ale normelor de 
aplicarea ale acesteia, in ceea ce priveste scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe; 
    Pprevederile cap.III pct.23 din HG nr.909/1997Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale,  actualizata , 
    Prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c), din Legea Nr. 215/2001- Legea administratiei publice locale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
    Procesul verbel al comisiei de inventariere , 
    Procesul verbel al comisiei de casare  , 
    Votulă“pentru”ăaă10ăconsilieri , 
 
În temeiul art.45 alin (3)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceăLocaleă 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.   Se aproba scoaterea din functiune si casare a unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate 
in domeniul privat al comunei Archis , ca urmare a degradarii si uzurii avansate , situatie rezultata in 
urma inventarierii in anul 2014 , avand o valoare de inventar de 1660,48  lei conform Anexei care 
face parte din prezenta hotarare , procedandu-se la valorificarea acestora in conditiile legii . 
  Art.2.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-l primar Valea Nicolae si 
Compartimentul Contabilitate al primariei Archis. 
  Art .3.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectului- jude ulăAradăă, 
- Compartimentului contabilitate ,, 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitar , 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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