
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
COCO RĂSTI! MISLII

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea din funcţiune si valorificarea autovehiculului DACIA 

LOGAN, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii 
Având in vedere:

-Referatul de aprobare initiat de primarul comunei i9nregi strat sub nr. 2976/ 22.05.2020 
in susţinerea proiectului de hotarare privind scoaterea din funcţiune si valorificarea 
autovehiculului DACIA LOGAN, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei 
Cocorastii Mislii ;

-Raportul initiat de Biroul fmanciar-contabilitate , prin care se propune scoaterea din 
funcţiune si valorificarea autovehiculului DACIA LOGAN, aflat ca mijloc fix in 
proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii, inregistrat sub nr. 2977/22.05.2020 , 
avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 31/29.04.2020 privind acceptarea prin 
transfer a unui AUTOTURISM, Dacia Logan de la Serviciul de Informaţii Externe.

- procesul verbal Nr. 361/24.01.2012 de predare-preluare prin transfer a acestui 
autoturism fabricat in anul 2004 ,de la Inspectoratul de Stat in Construcţii;

- prevederile art.l;art.3 si art.4 din O.G. nr.! 12/2000 pentru reglementarea procesului 
de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public si privat al statului si al unităţilor administrative teritoriale;

- Anexa nr. 3 la OUG. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritatile si instituţiile publice, respectiv reglementarea normei de dotare a 
consiliului local cu un singur autoturism , cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile art.II din Legea nr.33/2011 pentru aprobarea O.U.G.55/2010 privind 
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice ;

- Avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat sub nr. 2980/22.05.2020 ;
- Avizul “favorabil” dat de comisiile de specialitate reunite “buget-finante”...si cea 

pentru “administrarea domeniului public si privat al comunei..
- prevederile art.20 lit.”e”,”h””r ’, art.22 alin(l),art.41 ,art.46 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale ;
-In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c” din OUG.NR.57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLII, JUDEŢUL

PRAHOVA,HOTĂRĂŞTE :
ART.l
(1) Se aproba scoaterea din funcţiune si valorificarea prin vanzare la licitaţie publica a 
autovehiculului DACIA LOGAN,, nr.identificare serie sasiu- UU1LSDABH32613687 
cm, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii;
(2) In situaţia in care procedura nu conduce la valorificarea autovehiculului conf.alin.(l), 
se va proceda la predarea acestuia la un centru de reciclare, sumele abţinute din 
valorificare facandu-se venit la bugetul local al comunei.
ART.2

Biroul fmanciar-contabilitate va iniţia procedura scoaterii din funcţiune si
valorificarea autovehiculului 
PREŞEDINTE DE SEDINT

Nr.i?rit.dinM .:.QP.\
TRASEMNEAZA 

TARGENERAL



ROMÂNIA Nr. 2976 clin 22.05.2020
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI COCORASTIIMISLII

REFERAT DE APROBARE

La proiectului de hotarare privind scoaterea din funcţiune si valorificarea 
autovehiculului DACIA LOGAN,aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a 
comunei Cocorastii Mislii

Având în vedere prevederile:

- art.l,art.3 si art.4 din O.U.G nr.11/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune,casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public si privat al statului si al unităţilor administrativ teritoriale;
- anexei nr.3 la O.U.G nr. 80/2001 privind stabilirea unor mormative de 
cheltuieli pentru autoritatile si instituţiile publice,respectiv reglementarea 
normei cîe dotare a consiliului local cu un singur autoturism,republicata cu 
modificările si completările ulterioare;

- art.II din Legea er.33/2001 pentru aprobarea O.U.G 55/2010 privind unele 
masuri de reducere a cheltuielilor publice;

- art.20 lit.”e”,”h”,”i”,art.22 alin.(l),art.41,art.46 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale,republicata cu modificările si completările ulterioare;

Ţinând cont de faptul ca,comuna Cocorastii Mislii a acceptat prin H.C.L 
nr.31/29.04.2020 transferului cu titlu gratuit & unui autoturism marca” Dacia 
Logan” de îa Serviciul de Informaţii Externe,ava ud starea terhnica mai buna 
decât cea a autoturismului avut ie dotare,propun spre analiza si aprobarea 
consiliului loca! al comunei Cocorastii Misii proiectul de hora rare” privind 
scoaterea din funcţiune si valorificarea autovehicul ului DACIA LOGAN,aflat ca 
mijloc fix in proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii”.

PRIMAR,

ING. ALEXANDRU DANIEL



COMUNA COCORASTII MISLII

JUDEŢUL PRAHOVA

RAPORT

La proiectul de hotarare privind scoaterea din evidenta patrimoniulu UATC Cocorastii Mislii a 
autoturismului DACIA prin vanzare sau casare

Având in vedere :

HCL cu nr 31/29.04.2020privind acceptarea unui Transfer reprezentand„AUTOTURISM" marca 
DACIA LOGAN,de la Serviciul de Informaţii Externe

- Procesul verbal nr 361/24.01.2012 incheiat intre Inspectoratul de Stat in Construcţii, cu sediul in 
Bucureşti, str Apolodor, nr 17, sector, reprezentat prin Secretar General si Primăria Cocorastii Mislii, 
judeţul Prahova, cu sediul in comuna Cocorastii Mislii, reprezentata prin primar Alexandru Daniel, prin 
care s-a trasferat cu titul gratuit a unui autoturism marca Dacia tipul LSDAB, 5 locuri, anul fabricaţiei 
2004,data primei inmatriculari 16.12.2004, capacitatea cilindrica 1598 cm3, nr identificare 
UUlLSDABH32613687cm , km parcurşi de la darea in folosinţa 96936 km, valoare de inventar 32.664,03 
lei;

Anexa nr 3 din ordonanţa 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritatile si instituţiile publice,respectiv reglementarea normei de dotare a consiliului local cu un 
singur autoturism;

Potrivit art 1 din legea 258/2015,lege pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administraţiei publice si 
instituţiile publice,unităţile administrativ-teritoriale stabilesc normativele proprii de cheltuieli cu 
hotararea consiliului local;

In conformitate cu prevederile art.II din Legea nr. 33/2011 pentru aprobarea O.U.G. 55/2010 privind 
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice,autoritatile locale pot achiziţiona numărul necesar de 
autovehicule pentru funcţionarea politiei locale, in oricare din formele de organizare prevăzute de Legea 
politiei locale nr.155/2010.

Conform prevederilor art .129 din OUG 57/2019,din Codul Administrativ 
Fata de cele aratate mai sus supun spre analiza a proiectului de hotarare privind scoaterea din evidenta 
patrimoniului UATC Cocorastii Mislii a autoturismului DACIA prin vanzare sau casare ,cu serie sasiu 
UU1LSDABH32613687 cm

întocmit,
Sef birou financiar,
Ghioarca H tina



PROIECTJUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
COCORASTII MI SUI

H O T A R A R E
privind scoaterea din funcţiune si valorificarea autovehiculului DACIA 

LOGAN, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii 
Având in vedere:

-Referatul de aprobare initiat de primarul comunei i9nregistrat sub nr. 2976/ 22.05.2020 
in susţinerea proiectului de hotarare privind scoaterea din funcţiune si valorificarea 
autovehiculului DACIA LOGAN, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei 
Cocorastii Mislii;

-Raportul initiat de Biroul financiar-contabilitate , prin care se propune scoaterea din 
funcţiune si valorificarea autovehiculului DACIA LOGAN, aflat ca mijloc fix in 
proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii. înregistrat sub nr. 2977/22.05.2020 , 
avand in vedere Hotararea Consiliului local nr. 31/29.04.2020 privind acceptarea prin 
transfer a unui AUTOTURISM, Dacia Logan de la Serviciul de Informaţii Externe.

- procesul verbal Nr. 361/24.01.2012 de predare-preluare prin transfer a acestui 
autoturism fabricat in anul 2004 .ele la Inspectoratul de Stat in Construcţii ;

- prevederile art.l;art.3 si art.4 din O.G. nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului 
de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public si privat al statului si al unităţilor administrative teritoriale;

- Anexa nr. 3 la OUG. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritatile si instituţiile publice, respectiv reglementarea normei de dotare a 
consiliului local cu un singur autoturism , cu modificările si completările ulterioare ;

- prevederile art.II din Legea nr.33/2011 pentru aprobarea O.U.G.55/2010 privind 
unele masuri de reducere a cheltuielilor publice ;

- Avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat sub nr. 2980/22.05.2020 ;
- Avizul “favorabil” dat de comisiile de specialitate reunite “buget-finante”. . .si cea 

pentru “administrarea domeniului public si privat al comunei...”
- prevederile art.20 lit.”e”,”h”’T”, ari.22 alin(l),art.41 ,art.46 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale ;
-In temeiul prevederilor ari.129 alin.(2) lit.”c” din OUG.NR.57/ 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLII, JUDEŢUL

PRAHOVA ,HOTĂRĂŞTE :
ART.l
(1) Se aproba scoaterea din funcţiune si valorificarea prin vanzare la licitaţie publica a 

autovehiculului DACIA LOGAN,, nr.identificare serie sasiu- UU1LSDABH32613687 
cm, aflat ca mijloc fix in proprietatea privata a comunei Cocorastii Mislii;
(2) In situaţia in care procedura nu conduce la valorificarea autovehiculului conf.alin.(l), 
se va proceda la predarea acestuia la un centru de reciclare, sumele abţinute din 
valorificare facandu-se venit la bugetul local al comunei.
ART.2

Biroul financiar-contabilitate va iniţia procedura scoaterii din funcţiune si 
valorificarea autovehiculului DACIA LOGAN .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,

Nr, din

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA .
COMUNA COCORĂŞTH MISLIÎ 
CONSILIUL LOCAL 
COMISIA N R £.

pentru am enajarea teritoriului, urbanism, agricultura, protecţia 
m ediului, administrarea domeniului public si privat, 
gospodărire comunala si actfvttaU sportive

Având în vedere expunerea de motive pţez^gtaţi In susţinere de

An&ltelnd proiectul de hotârâre privind b f . h G t f e C e a ,

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 44 ALIN. 1 DIN 
LEGEA NRJU5/2001 REBUBOCATÂ, PRIVIND ADMINISTRAŢIA 
PUBLICA LOCALA, COMISIA. ÎNTRUNITĂ ÎN ŞEDINŢA DIN 
DATA DE ^  ny\c^' LvOlp AVIZEAZĂ FAVORABIL /
NEFAVORABIUFROIECTUL DE HOTĂRÂRE PREZENTAT.

R A P O R T

domnul(a)

PREŞEDINTE COMISIE,



ROMÂNIA 
JUD.PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI 
COCORASTII MISLII

NR. 2980 DIN 22.05.2020

A V I Z

Subsemnata, TIJE ELENA secretar general al comunei,
luând in analiza proiectul de hotarare privind scoaterea din funcţiune si 
valorificare a autoturismului DACIA LOGAN , ce face parte din 
domeniul privat al comunei, constat ca sunt îndeplinite prevederile 
art.20 Iit.”e,y ,h”,T ,, art.22 alin(l),art.41 ,art.46 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale , cu modificările sim completările 
ulterioare, coroborat cu prevederilor art.l;art.3 si art.4 din O.G. 
nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul 
public si privat al statului si al unităţilor administrative teritoriale , cu 
cele ale Anexei nr.3 la OUG. nr.80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritatile si instituţiile publice, 
respectiv reglementarea normei de dotare a consiliului local cu un 
singur autoturism, cu modificările si completările ulterioare , coroborat 
si cu prev.art.22 din O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea 
activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice precum si cu 
prevederilor art.129 alin.(2) Iit.”c” din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările si completările ulterioare , fapt pentru 
care acord” aviz favorabil “ proiectului de hotarare.

SECR
ELI


