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          R O M Â N I A
            Judeţul Alba
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 109
privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar,

conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la
data de 26.05.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.525/19.05.2016, de către
primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu

Având în vedere:  referatul și raportul nr 8047 din 25.05.2016 al Președintelui comisiei
de casare a mijloacelor fixe și a a obiectelor de nventor, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş nventor te cu prevederile cuprinse în
Legea nr.15/1994, privind amortizarea activelor corporale și necorporale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și H.G.R nr 2139/2004 privind aprobarea Catalogului
privind clasificarea și duratele normale de amortizare a mijloacelor fixe, cu modificările și
completările ulterioare, Dispoziția nr 742 din 17.07.2014 privind componența comisiei de casare a
mijloacelor fixe și a bunurilor, altele decât mijloacele fixe. ;

În temeiul art 36 alin 9, art. 45 p-ctul 2, art.115 alin. (1) litera b), din Legea nr.215 din 23
aprilie 2001 privind administraţia nvent locală, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1: Se aprobă casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar,  conform anexei, parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu.

Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcția Economică,
- Președintele Comisiei de Casare a mijlocelor fixe și a obiectelor de inventar.

Ocna Mureş 26.05.2016

Președinte de ședință,                                                                          Contrasemnează,
Marele Adrian Cristian Secretar oraș
                                                                                                             Pandor Nicușor

RED/DACT:T.O.M
EX:6; ANEXE:1;  Nota: consilieri in functie:17; prezenti: 16; voturi pentru: 15.


