ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
e-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 60/2018
privind aprobarea propunerii Comisiei de inventariere pentru casarea si scoaterea din
funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a
comunei Rafaila, judetul Vaslui
având în vedere:
- Procesul verbal de constatare a deprecierii unor autovehicule si a unor obiecte de inventar
apartinand U.AT. Rafaila, nr.5254/14.12.2018;
- referatul intocmit de dl. Sandu Gabriel, viceprimarul comunei Rafaila, inregistrat la nr.
5254/14.12.2018;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rafaila, raportul
de avizare al comisiilor de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
in conformitate cu:
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune,
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“ , alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (1), art. 125 alin. (1) şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba propunerea Comisiei de inventariere pentru casarea si scoaterea din
functiune a unor mijloace fixe si obiecte de inventar, din proprietatea privata a comunei Rafaila,
jud. Vaslui, prevazute in anexa – parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba casarea autovehiculelor uzate apartinand patrimoniului Consiliului local,
cu durata normala de utilizare conumata, avand date de identificare dupa cum urmeaza:
1. AUTOSPECIALIZATA BASCULANTA CAB. AV., I.M. MIRSA, R 10215 –
HANT110011I9304/1986, nr. inm. – VS-97-RAF.
2. AUTOTURISM

M1

BERLINA

CU

HAVON,

CHRYSLER–

ABCK11911B41E3/2001, nr. inm. – VS-02-RAF.
3. AUTOTURISM

M1

AB

BERLINA

CU

HAVON,

OPEL

ASTRA-

ABPL123W11C97E4/2002, nr. inm. – BV-83-BAX.
4. AUTOTURISM, BERLINA, DACIA SUPER NOVA – ABDA1U1111T09X5/2002.
Art.3. Suma incasata din valorificarea prin casare se va face venit la bugetul local.

Art.4. Se aproba constituirea unei comisii de lucru, respectiv Comisia pentru casarea unor
bunuri aparţinând domeniului privat al comunei Rafaila..
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Rafaila si Comisia constituita conform art. 4 din prezenta.
Rafaila, 28 decembrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bîrgău Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa

Adoptată in şedinta ordinara din data de 28 decembrie 2018.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in funcţie.

