CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI B~ILE OL~NE}TI
Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com
H O T Ă R Â R E nr.17
privind aprobarea cas`rii unor bunuri, mijloce fixe şi obiecte de inventar,
aparţinând Oraşului Băile Olăneşti
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din data de
27.03.2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă
fiind dl.consilier local Traşcă Flavius Iulian,.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, republicat`, cu
votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna. consilier Braneci
Niculina;
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`râre,
avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale comisiilor pe
domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Lu@nd [n dezbatere referatul nr.3316/24.03.2014 prin care compartimentul buget-contabilitate
propune aprobarea casării unor mijloce fixe şi obiecte de inventar.
{n conformitate cu prevederile Legii contabilt`\ii, nr.82/1991, republicat`, ale HG nr.2139/2004
pentru aprobarea catalogului privind clasificarea ]i duratele normale de func\ionare a mijloacelor fixe,
modificat` prin HG nr.1496/2008, ale Ordinului nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglement`rilor
contabile conforme cu directivele europene, ale Ordinului MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii, ale Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat [n active corporale
]i necorporale - republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale HG nr.909/1997 pentru
aprobarea Normelor metologice de aplicare a Legii nr.15/1994, precum ]i ale Legii nr.52/2003
privind transparen\a decizional`.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din num`rul consilierilor locali [n func\ie,
respectiv voturi "pentru" = 12;
{n temeiul art.36 alin.2 lit."c", art.45 alin.3, art.122, coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, adopt` urm`toarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` casarea obiectelor de inventar, bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti,
conform Anexei nr.1 ce face parte integrant` din prezenta, bunuri în valoare de 88260,73 lei.
Art.2 – Se aprob` casarea mijloacelor fixe, bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti,
conform Anexei nr.2 ce face parte integrant` din prezenta, bunuri în valoare de 45006,97 lei.
Art.3 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul ora]ului B`ile
Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin compartimentele de specialitate.
Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei
]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Niculina Braneci
CONTRASEMNEAZĂ,
p.SECRETAR,
c.j.Denisa Elena Enache
B`ile Ol`ne]ti 27 Martie 2014
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