
                                                                                                                                                                                 
JUDETUL TULCEA  

COMUNA NUFARU  

CONSILIUL LOCAL  

  H O T A R A R E A Nr.57 
aprobarea listei obiectelor de inventar propuse pentru casare aparţinând unităţii 

administrativ teritoriale Nufaru 
 

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă ordinara la 
data de 26 iunie 2019, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;  

Având in vedere: 

- Expunerea de motive nr. 3760 din 18.06.2019 privind aprobarea listei obiectelor de inventar 

propuse pentru casare aparţinând unităţii administrativ teritoriale Nufaru; 
- Dispoziţia nr. 200/2018 privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului 

public si privat al comunei Nufaru, judeţul Tulcea pe anul 2018, 

- Raportul Comisiei centrale de inventariere nr.7790/2018; 

- Art.7 şi art.8 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

- Art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor, 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 
- Legea nr. 13/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
- Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată; 
- Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 
- ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) şi ale art.115, alin.(1), lit. b) din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T A R A S T E : 

 
Art.1 – Se aprobă casarea  unor obiecte de inventar care fac parte din patrimoniul privat al 

comunei Nufaru, având norma de casare îndeplinită, obiecte de inventar în valoare de 88413,88 

lei, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
Art.2 – Casarea se va efectua de către comisia constituită prin dispoziţia Primarului comunei 

Nufaru, conform normelor legale în vigoare prin distrugere sau valorificarea obiectelor de 

inventar în vederea scăderii în contabilitate. 



Art.3 – Bunurile casate vor fi scăzute din inventar pe baza procesului verbal de casare. 

Materialele rezultate din casare care nu pot fi recuperate vor fi distruse prin ardere, iar 

materialele recuperabile vor fi vândute prin unităţi specializate, sumele încasate urmând a se 
constitui venituri la bugetul local. 

Art.4 – Compartimentul Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre Institutieu 

Prefectului - Judetului Tulcea, precum  şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul 
primariei, precum si publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro 

Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 11 consilieri prezenti din totalul de 11 

consilieri alesi. 

  

  PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
   CONSILIER,Cosma Marius                                       SECRETAR, Milosovici Lucian 
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