ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.28 din 18.04.2018
privind aprobarea casării obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie expunerea de motive a primarului comunei Dochia și raportul de
specialitate nr.1985 din data de 17.04.2018 întocmit de inspector achiziții publice Olteanu
Florin , Procesul verbal nr. 7277 din 29.12.2017 al comisiei de casare numită prin Dispoziția
primarului nr. 321/2017
În temeiul prevederilor din Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările şi
completările ulterioare, a Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica ,art 122 din Legea 215/2001 a administrației publice locale; art. 27 din Legea nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificată ; Ordinul
nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
În temeiul art. 45 alin. (1) , art.115 alin.(1) lit.”b” și art. 122 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă casarea obiectelor de inventar ce aparțin comunei Dochia conform
Anexei nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia;
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul,
viceprimarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
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Nr 2019 din 18.04.2018
Expunerea de motive
La proiectul de hotărâre privind aprobarea casării obiectelor de inventar aflate în
inventarul aparţinând comunei Dochia
Primarul comunei Dochia Păduraru Constantin , potrivit prevederilor art.
44 din Legea nr. 215/2001 republicată, ţinând cont de prevederile Legii nr.
15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, modificată
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii.
Procesul verbal nr. 7277 din 29.12.2017 al comisiei de casare numită prin
Dispoziția primarului nr. 321/2017 și raportul de specialitate nr.1985 din data de
17.04.2018 întocmit de inspector achiziții publice Olteanu Florin .
Comisia de inventariere numită prin Dispoziția nr. 321/2017 , în urma
inventarierii tuturor bunurilor a consemnat faptul că unele obiecte de inventar au
îndeplinită durata normală de utilizare și au un grad de uzură de peste 90%, urmare
a utilizării intensive , pe o perioadă îndelungată .

PRIMAR
Păduraru Constantin

