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 HOTĂRÂREA nr. 29 
din 29 iunie 2010 

 
                                                   
                                                                                                                                          
            Privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi scoaterii din uz a unor obiecte de 
inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere faptul că unele mijloace fixe şi obiecte de inventar din inventarul 
Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag au depăşit durata normală de serviciu şi sunt 
uzate fizic şi moral , ele devenind improprii folosirii ;  
             Având în vedere referatul nr. 1246/15.06.2010 al Grupului Şcolar „Traian 
Grozăvescu” Nădrag. 
             Ţinând cont de prevederile art.36 al. (2) lit. c) şi al. (9) din Legea nr. 215 / 2001 
republicată privind administraţia publică locală ; 
              În temeiul art. 45 al.(1) din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art. 1 Se aprobă casarea unor mijloace fixe şi scoaterea din uz a unor obiecte de 
inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag, conform listelor 
prezentate în Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta. 
            Art. 2 Componenţa comisiei de inventariere stabilită de Grupul Şcolar Traian 
Grozăvescu va fi completată cu dl. viceprimar Minea Vasile şi cu dl. consilier Linginari Puiu.   
            Art.  3  Materialele rezultate în urma casărilor şi scoaterilor din uz vor fi valorificate 
prin vânzare la centre de colectare şi valorificare a deşeurilor.  
            Art.  4   Materialele rezultate în urma casărilor şi scoaterilor din uz care nu vor putea 
fi valorificate vor fi distruse de către comisia de casare a Grupului Şcolar „Traian 
Grozăvescu” Nădrag . 
            Art.  5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi  pentru. 
            Art.  6   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag. 
- Primarului comunei Nădrag 
- Afişare.  
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