U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 965 DIN 22.01.2020
[cu privire la aprobarea „casării unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
având în vedere:
-adresa Școlii ”D.D. Pătrășcanu” Tomești cu nr. 1544 din 02.12.2020, înregistrată la
Primăria comunei Tomești sub nr. 252 din 08.01.2021, prin care se solicită casarea unor mijloace
fixe aflate în proprietatea școlii;
-referatul de specialitate înregistrat sub numărul 964 din 22.01.2021 al domnului Ciotină
Ioan-Marius, șef birou financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tomești, județul Iași, cu privire la casarea mijloacelor fixe aparținând Școlii ”D.D.
Pătrășcanu” Tomești, în baza adresei menționate mai sus, raport întocmit în temeiul prevederilor
art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 965 din 22.01.2021, cu privire la aprobarea „casării
unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”, proiect întocmit
de către Primarul Comunei Tomești, Judeţul Iaşi, domnul Ștefan Timofte, în temeiul dispoziţiilor
art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tomești pentru
proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. art. 141 alin. (1),
(10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere prevederile: art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare; art.3 din Ordonanța de Guvern nr.
112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale
aprobată prin Legea nr. 246/2001; Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 909/1997
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările
ulterioare; art. 129 alin. 2 lit. (c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. (g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1.(1)Se aprobă casarea unor mijloace fixe aparținând Școlii Gimnaziale ”D.D.
Pătrășcanu” Tomești”, astfel cum au fost comunicate prin adresa școlii cu nr. 1544 din
02.12.2020, înregistrată la Primăria comunei Tomești sub nr. 252 din 08.01.2021, prevăzută în
Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Anexa face parte integrantă din hotărâre.
Art.2. Primarul comunei Tomești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: Primarului comunei Tomești,
Instituției Prefectului Județului Iași, pentru controlul legalității actelor administrative, Școlii
Gimnaziale ”D.D. Pătrășcanu” Tomești”, personalului angajat cu atribuții de contabilitate din
cadrul Primăriei comunei Tomești.
Adoptată azi: 28.01.2021
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

