
  
                              

 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe 

aflate în inventarul unităților de învățământ din comuna Horodniceni, județul Suceava  

 

Având în vedere: 

a) prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

b) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu 

modificările și completările ulterioare;  

c) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările 

ulterioare;  

d) cererea nr. 743/05.05.2021 a Școlii Gimnaziale„Maria Cantacuzino” Horodniceni 

însoțită de raportul privind aprobarea casării obiectelor de inventar de la școlile din comuna 

Horodniceni pe anul 2020 întocmit de comisia de inventariere;   

  

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 29 din 06.05.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 

2615/06.05.2021;  

b) raportul compartimentului de resort nr.  2618/06.05.2021;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism;  

 

        în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), al art. 129 alin. (14), art. 139 și art. 196 alin. 

(1)  lit.b)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

     Art. 1.- Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea obiectelor de inventar cu o valoare totală 

de 36.618,33 lei  și a mijloacelor fixe  cu o valoare totală de 93.967,83 lei evidențiate în Anexa nr. 

1 la prezenta hotărâre, aflate în inventarul unităților de învățământ din comuna Horodniceni.  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

COMUNA HORODNICENI  

CONSILIUL LOCAL  
Tel/Fax: 0230-545736/0230-573642 

E-mail: primariahorodniceni@yahoo.com 

 



 

    Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava și se aduce la cunoştinţă 

publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al 

comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horodniceni, 13 mai 2021 

Nr. 29                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 
data de 13.05.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de: 10 voturi ,,pentru,,; 0  voturi ,,împotrivă,,; 2 ,,abțineri,, din numărul total de 
13 consilieri în funcție și 12 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

Președinte de ședință,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
V a s i l e  F L O R E A  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

