
ROMÂNIA    
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procesului-verbal de casare nr. 10207/03.08.2022 
 

Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit în 
ședința din data de 27.09.2022, 

Având în vedere: 
- referatul de specialitate al viceprimarului comunei înregistrat sub nr. 

12714/23.09.2022, 
- procesul-verbal de casare nr. 10207/03.08.2022 întocmit de comisia 

desemnată prin Dispoziția primarului nr. 237/2022; 
- referatul de aprobare al primarului comunei, 
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic; 
- rapoartele comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul Local al comunei 

MIHAI EMINESCU; 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale, 

- H.G. nr. 909/1997 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,  

- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, 

- Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,  

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea duratelor 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2021 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu adopta prezenta HOTĂRÂRE: 

   
Art. 1. Se aprobă procesul-verbal de casare nr. 10207/03.08.2022 privind 

casarea materialelor rezultate de la obiectivul de investiții „Demolare cămin cultural 
sat Ipotești , comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani”. 



Art. 2. Procesul-verbal de casare nr. 10207/03.08.2022 este prezentat în anexă, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul 
financiar-contabil. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Mihai Eminescu, 

Serviciului financiar-contabil, Instituției Prefectului - Județul Botoșani. 
 
   

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
FĂNICĂ MOISII 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

BOGDAN-GABRIEL SUHĂREANU 

 
 
 
 
 
 
Nr. Hotărâre:  167/ 29.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


