
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BREAZA
- CONSILIUL LOCAL -

Hor,i.nARE

privind casarea gi scoaterea unor mijloace fixe gi obiecte de inventar din evidenfa 9i
patrimoniul autoritatii administrafiei publice locale.-

CONSILIUL LOCAL AL COMTJNEI B R E AZA JUDETUL SUCEAVA

AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotir6re prezentat de primarul comunei Breaza,judeful

Suceava;
- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar - contabil din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Braza;
- Raportul de aynare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului
din cadrul Consiliului local al comunei Braza;

- prevederile Legii contabilitatii nr. 8211991, republicat[, cu modificdrile gi completirile

ulterioare;
- Ordinul w. 286112009 emis de Ministerul Finanlelor Publice pentru aprobarea Normelor

pentru organizareagi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi a capitalurilor
proprii;

- Legea rr. l5ll994 privind amortuarea capitalului imobilizat in active corporale qi

necorporale H.G.R. t'r.90911997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Legii nr. l5ll994;
- prevederile HotdrArii Guvernului Romdniei nr. 213912004 privind aprobarea Catalogului

privind clasificarea gi duratele normale de funclionare a mijloacelor fxe, cu modific[rile gi completirile

ulterioare;
- prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 8l/2003 privind reevaluarea ;i amortizarea activelor

fxe aflate in patrimoniul instituliilor publice ;

In temeiul prevederilor art.36 aliniatul (2) litera "c", art. 45 aliniatul (1), art. 115 aliniatul (1)

litera "b" si art. 1 19 din Legea administratiei publice locale w. 21512001, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare :

Hotlriste:

Art. 1. Se aprobi casarea qi scoaterea

;i patrimoniul autorit6lii administrafiei publice
prezenta hot6rflre ;

unor mijloace fxe si obiecte de inl'entar din evidenla
locale. conform anexei, care face parte integrafie la

prin aparatul de specialitate, va aduce la indeplinireArt. 2. Primarul comunei Breaza,
prevederile prezentei hotlrdri. -

gedinf6,

a Costeliuc

Breaza,2l decembrie 2018
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