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HOTĂRÂRE  

privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, an de 
fabricatie 2005, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacau  

 
 
 

 Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în ședinţa ordinară din data de     
27.10.2022 
 Luând în dezbatare: 

a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura, înregistrat sub nr. 10947/ 
21.10.2022 şi Proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unui mijloc fix – 
Autoutilitară Dacia – camion 4 uși, proprietatea privată a comunei Măgura, județul Bacau; 

b) Raportul de specialitate nr. 10948/ 21.10.2022 întocmit de d-na Popa Maricica –
consilier superior în cadrul Biroului Financiar contabilitate, evidența veniturilor și cheltuielilor, 
gestiune, incasări buget, recuperări debite și executare silită. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2), lit. c) și art.289 alin. (1) din OUG  nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) art. 2, art. 3 si art. 4 din O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 
si privat al statului si al unităţilor administrative teritoriale; 

c) art. 20 lit. e), h), i), art. 22 alin. (1), art. 41, art.46 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Cap. V din Legea nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) pct. III din Hotărârea Guvernului nr. 909/ 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare 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. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.136 alin. (1) și alin. (8), art.139 alin. (3) lit. g), art.140 alin.(1), art. 
196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ 

 
        Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. - Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijlocului fix - Autoutilitară Dacia – 

camion 4 uși, având datele de identificare: număr de înmatriculare – BC-08-PMA, număr de 
identificare UU1D4F7675A479202, an de fabricație 2005, amortizată total din anul 2011. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. -  Primarul comunei Măgura, jud. Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 



Art. 4. - Hotărârea se comunică către: Instituţia Prefectului - judeţul Bacău, Primarul comunei 
Măgura, jud. Bacău și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în monitorul oficial local 
și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 
                                                                     
 
 
 
 
Nr. 78 
Din  27.10.2022 
Nr. de consilieri prezenţi __14___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  27.10.2022, cu un numar de voturi „ pentru” __14__,  voturi „abţineri” __-__, voturi  „împotrivă” __-__, din totalul de 
__14__ consilieri prezenţi, din care __14___ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și vot.      
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