
 

 ROMANIA          
JUDETUL MARAMURES        

COMUNA  BĂIŢA DE SUB CODRU        
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E    

 

cu privire la  aprobarea  casării unor mijloace fixe 
 

Avand in vedere ; 

 

-referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului general al 

comunei; 

             -prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

-prevederile Legii contabilității nr. 82 /1991 republicată  cu modificările și completările  

ulterioare; 

-prevederilor legii nr. 213/1998  privind proprietatea publică; 

-prevederile  a ordinului MFP nr. 2861/2009 de aprobare a normelor de organizare  şi  

efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor ,datoriilor şi a capitalurilor proprii; 
In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera” d” și    art.196   

aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 

2019; 
              Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data 

de  25 februarie   2021,adoptă prezenta ; 
 

H O T A R A R E : 

 

                   Articolul 1. Se aproba  casarea unor  mijlocelor fixe înscrise în lista anexe prezentei 

hotărârii,anexă ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
                      Articolul  2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, 

afişarea la sediul instituției şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile 

art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate,precum și   
        -  Primarului comunei 

                              -  Compartimentului financiar- contabil  

  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             RUS  VASILE 
                                                                                                               contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                     TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  25 februarie  2021. 

  

 Nr.13 

         Notă; 
                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_11___ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ___11_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

 

                                 
                                                                       

 


