
       ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 
                                                                       HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 26.02.2015,
           Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru studii, prognoze
economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al
municipiului Caransebes, 

 Vazand  Raport  nr.1756/16.02.2015  al  Directiei  Economice  si  cererea  nr.1756din  21.01.2015  al
Liceului Tehnologic ,,Dacia", procesul-verbal nr.95 din 14.01.2015 al Comisiei de Inventariere a Bunurilor
constituita  prin  decizia  Directorului  Liceului  Tehnologic  ,,Dacia"  nr.89/22.12.2014  si  procesul-verbal  al
Consiliului  de  Administratie  incheiat  in  data  de  15.01.2014  Liceului  Tehnologic  ,,Dacia"  si  nota  de
fundamentare nr.971/15.01.2015 a Liceului Tehnologic ,,Dacia",
            Vazand prevederile  Ordinului  nr.2861/2009 privind aprobarea normelor  pentru organizarea si
efectuarea inventarieri elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalului lor propriu
             În temeiul art. 36, alin.(1) si art. 45 , din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare,
 

                     HOTĂRĂŞTE:

         Art.1.Se aprobă casarea  obiectelor de inventar precum și a bunurilor materiale uzate moral sau fizic si
care au durata de functionare expirata , propuse de catre Liceul Tehnologic ,,Dacia",conform anexelor ce fac
parte integranta din prezenta hotarare.
         Art  .  2  . Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Caransebes prin
Directia Economica si Liceului Tehnologic ,,Dacia".      
         Art.  3  . Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49,
alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;

• Primarul municipiului Caransebeş; 

• Directia Economica;

•  Liceului Tehnologic ,,Dacia".

• Biroul Audit Intern;

• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală. 
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