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                                                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate  

în domeniul public al comunei Unguriu, judeţul Buzău   
 
 
 
 

Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul Buzău ,  
Având  în  vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Unguriu  nr. 4754/2015;  
-raportul compartimentului de resort nr. 4755 / 2015 ; 
-procesele-verbale nr. 4663/2015 şi nr. 4702/2015 ale Comisiei de inventariere a 
elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii ale comunei 
Unguriu , existente în anul 2015; 
-avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Unguriu ; 

-prevederile Legii nr. 15 / 1994 , republicată, privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, actualizată  ; 
-prevederile H.G. nr. 909/1997 , pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 15/1994 , cu modificările şi completările ulterioare ; 
-prevederile H.G. nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe , cu completările şi  

modificările ulterioare , 
 
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din legea nr. 

215/ 2001, privind  administraţia publică locală , republicată ,cu modificările şi 
completările ulterioare, emite următoarea  

 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în 
domeniul public al comunei Unguriu şi în patrimoniul comunei Unguriu , judeţul 
Buzău , indentificate astfel : 

 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
inventar 

Denumire Nr. 
Buc. 

Valoare  
inventar  

(lei) 

Amortizare 
Cumulata 
     (lei) 

Ramas 
neamortizat 

Valoare  
Reevaluare  

1. 1 WC Şcoala Gimnazială « Ing. 
Oprişan Iarca » Unguriu 

  1 1,3      1,3 --- --- 

2. 2 Magazie cereale Unguriu   1 13,765    13,765 --- --- 

3. 3 Magazie alimentară (fosta 
alimentară) 

  1 1862     1862 --- --- 



2 
 

 

 

 

 

Art.2. Se împuterniceşte primarul comunei Unguriu , domnul Tirizică 
Gheorghiţă , să îndeplinească toate formalităţile de scoatere din funcţiune şi 
casare , inclusiv cele legate de demolarea bunurilor identificate la articolul 1 al 
prezentei hotărâri . 

 
     Art. 3.   Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  
transmiterea  prezentei  hotărâri autorităţilor , instituţiilor  şi persoanelor fizice şi  
juridice  interesate . 

 

 

 

 

             PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 
           Consilier  Parmac Laurenţiu                             CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                             SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
                                                                    Jr. Marin Adrian Vasile 

 

 

 

 

 

Unguriu , 30.10.2015 

Nr. 34 

 

 

 

 
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Unguriu în şedinţa ordinara din data 

de 30.10.2015, cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 , a administraţiei publice 

locale, republicată şi actualizată , cu un număr de 9 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 împotrivă , din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă 

 


