
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiective de inventar 

proprietate privată a comunei Coşna, judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei înregistrată sub nr.7318 din

06.12.2018 prin care se propune scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de 
inventar din proprietatea privată a comunei Coşna, raportul Şef serviciu contabilitate înregistrat sub 
nr.7319 din 6.12.2018, precum şi:

- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.7387 din 07.12.2018;

- raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
consiliului local,înregistrat sub nr.7388 din 07.12.2018;

- raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 
socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local, înregistrat sub 
nr.7389 din 07.12.2018;

- Procesul-verbal al comisiei de inventariere nr.7296 din 5.12.2018 prin care s-au făcut 
propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale;

în conformitate cu prevederile art.21 ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale pct.21-23 din Anexa nr.l la Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.l5/1994;

în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2), lit.”c” si art. 45 alin.(3) şi art.115 alin.l litera ”b” din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

Art. l.Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe din inventarul 
proprietate privată a comunei Coşna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Coşna prin compartimentele de specialitate.

H O T Ă R Ă Ş T E :


