
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea comisiei de casare a unor bunuri-mijloace fixe aparţinând comunei

Coşna

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.6554 din 02.11.2018 a Şef Serviciu - Serviciul Financiar contabil, 

impozite, taxe, gestionare bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport 
şcolari;

Având în vedere prevederile:
- art.l alin.2, art2 alin.l şi ale art.7 alin.l şi 3 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-OMFP 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 şi duratele normale 

de funcţionare a mijloacelor fixe;
-art.23 alin.3 din anexa nr.l la H.G.nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr.l5/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.63 alin 1 şi 5 litera ”d” , art.68 alin.l şi art.l 15 alin.l litera „a”, din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- preşedinte
- membru
- membru 
-secretar comisie

D I S P U N :
Art.l.Se constituie comisia de casare a unor bunuri-mijloace fixe, aparţinând comunei 

Coşna judeţul Suceava, în următoarea componenţă:
- Iuga Dorina -viceprimarul comunei
- Nedelea Crizantema- consilier
- Candrea Bozga Gavril -referent de specialitate
-Poenaru Daniela-administrator

Art.2 .Rezultatele comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal, cu propunere de casare 
şi îşi va începe activitatea cu data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. (1) Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data 
comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 
Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 
de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează comisia 
desemnată şi va fi comunicată de către secretarul comunei Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava 
pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.

PR IM A I,
Gavril Pardfi)
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Coşim, 05.11.2018 
Nr.

Avizat pentnţ legalitate, 
Secrtiar^T comunei: 

Mariaiu Ivan



JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COSNA 

NR.6554 din 02.11.2018

R E F E R A T

privind constituirea Comisiei de casare a unor bunuri-mijloace fixe aparţinând Comunei Cosna

i  Având in vedere:

-prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991,republicata,cu modificările si completările ulterioare;

-prevederile din O.M.F.P.nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii.

Având în vedere faptul ca nu s-a mai efectuat recent o revizuire a mijloacelor fixe existente,în 
conformitate cu prevederile art.23 alin.(3)din anexa nr.l la H.G.nr.909/1997 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale,cu modificările şi completările ulterioare,este necesară stabilirea unei 
comisii de casare a bunurilor de natura mijloacelor fixe aparţinând proprietăţii publice şi/sau private 
ale comunei.

Fata de cele menţionate mai sus, propun spre aprobare constituirea comisiei în următoarea 
componenţa:

-Preşedinte ComisiedUGA DORINA-viceprimar 

-Membri: CANDREA BOZGA GAVRIL-ref de specialitate 

NEDELEA CRIZANTEMA-consilier 

-Secretar comisie- POENARU DANIELA-administrator

SEF SERVICIU,

Todasca CI


