
 
 
 

HOTARARE 
privind apobarea casarii unor mijloace fixe si a unor bunuri de natura obiectelor 

de inventar de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 
 
-expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau , 
inregistrata sub numarul 1964/15.04.2020 
-raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, impozite si taxe si achizitii 
publice  de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau, inregistrat sub numarul 
1965/15.04.2020 
-lista privind propunerea de casare a comisiei de inventariere a patrimoniului de la 
nivelul comunei Movila Banului constituita prin dispozitia numarul 243/12.11.2019 si 
inregistrata sub numarul 1873/10.04.2020 
-raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 
1969/16.04.2020 
-prevederile Hotarari de Guvern nr.909/1997 privind aprobarea normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 modificata si completata prin Ordonanta 
de Guvern nr.54/1997; 
-prevederile ordinului nr.2861/9.10.2009 pentru aprobarea Nomelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii. 
-prevederile art.129 si ale art.139 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

In temeiu art.196 si art 197 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art.1 Se aproba casarea unor obiecte de inventar apartinand UAT Movila Banului, 
judetul Buzau, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se imputerniceste domnul primar Moise Dorin Romica sa duca la indeplinire 
prezenta hotarare prin compartimentul contabilitate, impozite si taxe si achizitii 
publice de la nivelul UAT Movila Banului, judetul Buzau. 



Art.3 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate, si o va publica pe pagina de internet 
www.comunamovilabanului.ro. 
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Presedinte de sedinta,                                                                      Contrsemneaza, 
Georgescu Calin Ion                                                                       Secretar general, 
                                                                                              Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  ordinară  
din data de 30.04.2020  cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 8 voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 
8 consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 
 
 
 
 
 
 
	


