
ROMANIA, JUDETUL ARAD  
COMUNA USUSAU  
CONSILIUL LOCAL  

   P R O I  E C T   D E   H O T Ă R Â R E  
din  

20 IULIE 2017 
privind aprobarea casării şi valorificării unui Buldoexcavator KOMATSU scos din functiune, devenit 

disponibil,  aparţinând Primăriei Comunei USUSAU, judeţul Arad 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI USUSĂU 
 AVAND IN VEDERE  : 

- Referatul si Expunerea de motive nr. 2476/20.07.2017 intocmite de catre D-l Vasiescu Ionel – 
Viceprimarul comunei Ususau; 

- Procesul verbal de propunere pentru casare al comisiei de casare de la nivelul comunei Ususau; 
- Adresa Primariei Comunei Ususau nr. 2464/2017, prin valorificarea bunurilor apartinand 

Comunei Ususau; 
- Adresa Primariei comunei Conop prin care refuza preluarea bunului propus pentru casare; 
- Adresa Primariei comunei Varadia de Mures prin care refuza preluarea bunului propus pentru 

casare; 
- Adresa Primariei comunei Barzava prin care refuza preluarea bunului propus pentru casare; 
- Prevederilor H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 17 şi urm. din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, republicată, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată 
şi completată; 

- Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern  nr. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/1994 cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) coroborat cu alin. 5 lit. a,b, art. 123 alin. (1), (2), din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 

            -    Prevederile art .121 din Constitutia Romaniei; 
            In temeiul art.45, alin (3), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
    Art. 1. Se aprobă casarea BULDOEXCAVATOR ,  Marca KOMATSU,  Model WB97R,  Serie motor 

S4D104-1FA,   Serie Sasiu   97 F21324,   An fabricatie 2003, cu o valoare de inventar de .......................... 
lei, aflata în patrimoniul privat al Primăriei COMUNEI USUSAU. 
    Art. 2. Se aprobă valorificarea, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe casate sub formă de deşeuri 
(recuperabile şi irecuperabile) şi piese de schimb pentru repararea altor utilaje din acelaşi patrimoniu, aflate 
încă în funcţiune.  
    Art. 3. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, după deducerea cheltuielilor efectuate cu 
casarea, demontarea, dezmembrarea şi transportul acestora se vor gestiona de  autoritatea publică locală, în 
condiţiile legii.  
    Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul și 
Viceprimarul comunei Ususau. 

                      Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii 

Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si Contencios; 
- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau; 
- D-na PACURAR MONICA – contabil; 
- D-l VASIESCU IONEL – Viceprimar. 

  INTOCMIT,                                        AVIZAT LEGALITATEA SECRETAR, 
        VICEPRIMAR – VASIESCU IONEL                   ROSIANU MIHAIELA-IOANA 


