
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Costești, 
județul Buzău 

Avand in vedere: 
Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 3731/21.07.2021; 
- raportul de specialitate nr. 3732/21.07.2021 al inspectorului din Compartimentul Contabilitate; 
-referatele nr. 7349/30.12.2020 și 7350/30.12.2020 care cuprind propunerile de casare a 
obiectelor de inventor și a mijloacelor fixe; 
-prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-prevederile O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul comunei Costești, județul 

Buzău, în sumă totală de 13073,15 lei, conform Anexei nr. 1. 
Art. 2. Se aprobă casarea obiectelor de inventar aflate în patrimoniul comunei Costești, 

județul Buzău, în sumă totală de 57922,73 lei, conform Anexei nr. 2. 
Art. 3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, activelor fixe necorporale și a 

obiectelor de inventar cuprinse în Centralizatoarele comisiei de inventariere a Primăriei 
Costești, se va proceda la casarea sau valorificarea, după caz, a acsetora, potrivit prevederilor 
H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor 
aparținând instituțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
Contabilitate, Taxe și Impozite Locale. 



 

 

Art. 6. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 
 
 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA, 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 
31.08.2021 cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de   12   voturi pentru,  -  vot împotrivă,  -  abţinere, din numărul total de 
13 consilieri locali în funcţie şi   12 consilieri prezenţi la şedinţă.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


