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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 8 din  31.01.2023 

Privind  casarea mijloacelor fixe  și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul   

 orașului Tăuții Măgherăuș 

 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară la data de 

31.01.2023 

 

Examinând: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a 

obiectelor cde inventar aflate în patrimoniul orașului Tăuții Măgherăuș; 

 Raportul de specialitate nr. 820 /19.01.2023  promovat de Serviciul  Financiar-contabil 

- Compartiment evidența mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare  prin care se 

propune aprobarea casării  obiectelor de inventar  si mijloacelor fixe ca urmare a 

inventarierii aferente anului 2021 si 2022; 

 Procesul Verbal nr. 1.001/26.01.2022 al comisiei de casare în urma inventarierii 

anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care fac 

parte din domeniul public și privat al orașului Tăuții Măgherăuș desemnată prin 

Dispoziția Primarului orașului Tăuții Măgherăuș, nr. 323/03.12.2021. 

 Procesul Verbal nr. 16.275/22.12.2022 al comisiei de casare în urma inventarierii 

anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care fac 

parte din domeniul public și privat al orașului Tăuții Măgherăuș desemnată prin 

Dispoziția Primarului orașului Tăuții Măgherăuș, nr. 408/22.12.2022. 

 

În temeiul prevederilor : 

 

 Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reeveluarea și amortizarea activelor fixe aflate 

în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  Art. 42 din Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 

  Art. 7 alin 1 din  Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Ordinul de Administratie publica nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementarilor 

contabile privind situatiile financiare anuale consolidate, 

 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, cu modificările  si completarile ulterioare;  

 Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare. 
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Având în vedere: 

 

Competenţele conferite de art.129 alin (1), alin (2) lit.c, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completărileulterioare. 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

                                        

Art.1.Se aprobă  casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în 

patrimoniul orașului Tăuții Măgherăuș,  ca urmare a inventarierii  anuale (2022) ,  prevăzut în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.Se aprobă  casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în 

patrimoniul orașului Tăuții Măgherăuș ca urmare a inventarierii  anuale (2021),  prevăzut în 

Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Orașului 

Tăuții-Măgherăuș, în termenul prevăzut de lege: 
- Instituției Prefectului - Judeţului Maramureş; 
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș; 
- Serviciului financiar-contabil; 
-Se va aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul orașului Tăuții 
Măgherăuș. 

 
 

                                                                 Președinte de ședință, 

                                                              Miholca Anamaria - Cecilia 

                  

        

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                            Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

 

 

Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.8 din 31.01.2023 

5ex.CL/BCI 

 


