ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BORCA
PRTMAR

DISPOZITIE
cu

privire la constituirea Comisiei pentru scoaterea dinJuncliune, casarea Si
valorificarea bunurilor care alcdtuiesc domeniul public Si privat
al comunei Borca, judelul Neaml

Geo-Ovidiu NITA - PRJMARLIL COMUNEI BORCA, judeful NEAMJ;
Avdnd in vedere:
- kgea nr. 82/1991- trgea mntabilitilii, republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare ;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanlelor Publice nr. 286112009, pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natua activelor, datoriilor gi capitalurilor propri i ;
- prevederile art. 1 Ei 4 din Ordonanla Guvemului rv.l 12/2000, pentru regJementarea procesului de
scoatere din funqiune, casare gi valorificare a activelor fixe corporale care alcdtuiesc domeniul public al statului
$i al unitalilor administrativ- teritoriale ;
- prevederile art. 21, arl. 22, art.23 din Legea rr. 15/1994, republicatd gi actualizatia privind arnortizarea
capitalului imobilizat in active mrporale qi necorporale, cu modificdrile si completirile ulterioare ;
- prevederile Capitolului III pct. 21, pct. 22, pct. 23, pcl. 24 din HG nr. 90911997 , actualizatE, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a l-ngli nr.l5/1994 privind amorlizarea capitalului imobilizat in
active corporale si necorporale

-

:

prevederile Capitolului V, alin. 5.15 din Hot5rdrea Guvemului w. 84111995, privind procedurile de
hansmitere fird platd si de valorificare a bunurilor apa4in6nd instituliilor publice, cu modificirile qi completdrile
ulterioare ;
- prevederile Anexei la HG nr.2139/2004, pert u aprcbarea Catalogului privind Clasilicarea qi duratele
nonnale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificirile qi completirile ulterioare ;
- prevederile art. 8, afi. 42 alin. 4, art.43 qi art. 80 - art. 85 din Legea nr. 2412000 republicati, cu modificirile
si completirile ulterioare, privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative;
- HCL Borca nr. 35 din 30.03.2018 privind scoaterea din funcfiune in vederea valorificdrii qi casdrii a
unor bunuri mijloace fxe care aparlin domeniului privat al comunei Borca, judelul Neam!;
In temeiul art.68 alin.(l) coroborat cu art. 115 alin. (l) lit.a) alin. (2), (5), (6), (7) din kgea 2l5l2}0l,
Legea adminishatiei publice locale, republicati, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

DISPUN:
Se constituie Cornisia pentru scoaterea din funcfiune, casare si valorificare a bunurilor
alcituiesc domeniul public si privat al comunei Borc4 judEul Neaml, in urmdtoarea componenld:
L CIIIBOTA Ion, viceprimar, presedinte
2. AMARIEI Lenula, consilier achizifii publice, secretar
3. BUDUGAN Livi4 gefSVSU, membru

Art.l.

care

4. ILIESCU Petric5" referent IA membru
Art.2. Comisia de casare isi va desfasura activitatea, inc.epand cu data emiterii prezentei dispozitii.
Art3. Prevederile prez€ntei dispozitii, vor fi aduse la indeplinire de citre membrii comisiei.

Art.4. Secretarul Comunei Borca va asigura comunicarea prezentei dispozilii cdtre Institu$a Prefbctului
judelul Neam1, mernbrilor comisiei, precum qi altor autoritefi, institulii qi penoane interesate.
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