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 R  O  M  Â  N  I  A 

JUDEŢUL ARAD COMUNA USUSAU 

CONSILIUL LOCAL USUSAU 
 

HOTĂRÂRE Nr.81 

Din 

28 OCTOMBRIE 2016 

privind aprobarea casării şi valorificării unui Autoturism DACIA DOUBLE CAB 1.9D 

4X4 DC E1 MD 4 scoas din functiune, devenit disponibil,  aparţinând Primăriei Comunei 

USUSAU, judeţul Arad. 
 

Consiliul Local al Comunei USUSAU, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.03.2016 

       Având in vedere : 

-  Proiectul de Hotarare Referatul si Expunerea de motive nr. 3476 din 21.10.2016 intocmit de 

catre D-l Vasiescu Ionel – Viceprimarul comunei Ususau; 

- Procesul verbal de propunere pentru casare al comisiei de casare de la nivelul comunei 

Ususau; 

- Fisa mijlocului fix; 

- Adresa Primariei comunei Conop prin care refuza preluarea bunului propus pentru casare; 

- Adresa Primariei comunei Varadia de Mures prin care refuza preluarea bunului propus pentru 

casare; 

- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de catre Dna Rosianu Mihaiela Ioana – 

delegata pentru a exercita temporat functia de secretar al  comunei Ususau; 

- Adresa Primariei comunei Barzava prin care refuza preluarea bunului propus pentru casare; 

- Prevederilor H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 17 şi urm. din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, republicată, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

modificată şi completată; 

- Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare 

a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern  nr. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 15/1994 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederilor art. 36, alin. (1) şi alin. (2), precum şi alin. (4) lit. d) şi art. 45 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

- Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 17/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 12/2016 al comisiei de specialitate nr. 3; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 17/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Votul favorabil al unui numar de ____ consilieri locali prezenti la sedintă; 

-  prevederile art.121 din Constituţia României, 

In temeiul art.45, pct.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 

H o t ă r ă ş t e:  

Art. 1. Se aprobă casarea unui Autoturism DACIA DOUBLE CAB 1.9D 4X4 DC E1 MD 4  

cu o valoare de inventar de 1,00 lei, Marca DACIA, Culoare DRTOR – ROSU TOREADOR, 

Numar indentificare UU1D4F76X43383559 , Tip Motor 1870 CMC Tip F8Q, An fabricatie 2003, 

Serie Civ D991098, Serie Fabricatie A012287 Serie caroserie 3383559, Serie Motor C021013 aflat 

în patrimoniul privat al Primăriei COMUNEI USUSAU. 
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    Art. 2. Se aprobă valorificarea, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe casate sub formă de deşeuri 

(recuperabile şi irecuperabile) şi piese de schimb pentru repararea altor utilaje din acelaşi 

patrimoniu, aflate încă în funcţiune.  

    Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, după deducerea cheltuielilor efectuate 

cu casarea, demontarea, dezmembrarea şi transportul acestora se vor gestiona de  autoritatea 

publică locală, în condiţiile legii.  

    Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul și 

Viceprimarul comunei Ususau. 

                      Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, 

Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si 

Contencios; 

- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau; 

- D-na PACURAR MONICA – contabil; 

- D-l VASIESCU IONEL – Viceprimar. 
 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA  , 

       ______________________                                                Pentru  SECRETAR 

        ROŞIANU MIHAIELA-IOANA 

 

 

 


