
                                                                                                                                                  
                                                                                                         Contrasemneaza, 

Secretar General  
ROMANIA                                                                               Marcian Bogdan Popa 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
PRIMAR 
Nr. inreg. 1742 / 07.06.2021 
 

PROIECT DE HOTARARE  

privind aprobarea casarii si valorificarii in cadrul programului Rabla 2021 a 
autoaspecializatei marca ARO, aflata in proprietatea privata a UAT Cosminele 

  

          Luand in considerare: 

-referatul de aprobare a domnului Primar Iulian NAE inregistrata sub nr. 1740 / 
07.06.2021 

-prevederile OG nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din 
functiune, casare si valorificare a activelor corporale si necorporale;   

-hotararea Guvernului nr. 2139 / 2004 privind clasificarea si duratele de 
functionare a mijloacelor fixe; 

-prevederile Ghidului de finantare a programului de stimulare a innoirii Parcului 
auto national; 

-raport de specialitate al Secretarului General al Comunei Cosminele, înregistrat 
sub nr. 1741 / 07.06.2021; 
 
-avizul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Comunei 
Cosminele; 
 
          Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 



          În temeiul art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art. 129 si art.139 din 
O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

Consiliul Local al Comunei Cosminele, Judetul Prahova adopta prezenta 
 

HOTARARE 
 
 
Art.1 Se aproba casarea autospecializatei marca ARO, cu numar de inmatriculare 
PH 07 VIK, din parcul auto propriu al Primariei Comunei Cosminele si 
valorificarea acesteia in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 
national – Programul Rabla 2021. 
 
Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza 
Compartimentul contabilitate si Comisia de casare. 
 
Art.3 Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrative nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.   
   
Art.4 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului general, in 
termenul prevazut de lege, Compartimentului Contabilitate din Primariei Comunei 
Cosminele, Institutiei Prefectului Prahova, in vederea exercitarii controlului de 
legalitate. 
 
 
   

Initiator –  
PRIMAR, 

     Iulian NAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ROMANIA                                                                                                       
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
PRIMAR 

 
 
 
 

Anexa la proiectul de hotarare 
nr. 1742 /  07.06.2021 

 
 

 
 
 

Lista mijloacelor de transport apartinand domeniului privat al Comunei 
Cosminele, propuse a fi casate si valorificate 

 
 

Nr. 
crt. 

Categorie Nr. 
circulatie 

Serie de caroserie Anul 
fabricatiei 

Valoare de 
inventar lei 

1 Autospecializata 
Aro 

PH 07 VIK UU3AV0SE831235784 2003 43.064,40 

      
 
 
 
 

Initiator, 
PRIMAR 
Nae Iulian 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA                                                                                                       
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
PRIMAR 
Nr. inreg. 1740 / 07.06.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind casarea si valorificarea in cadrul programului Rabla 
2021 a autoaspecializatei marca ARO, aflata in proprietatea privata a UAT 

Cosminele 

 

       In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861 / 09.10.2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor si capitalurilor proprii si a Hotararii Guvernului nr. 2139 / 2004 
privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe; 

       Avand in vedere referatul nr. 1653 / 26.05.2021 intocmit de comisia de casare, 
cu propunere de casare a autospecializatei ARO, cu nr. de inmatriculare  PH 07 
VIK, aflata in proprietatea privata a Comunei Cosminele; 

       Propun atentiei, dezbaterii si votului consiliului local, proiectul de hotarare 
privind  aprobarea casarii si valorificarii in cadrul programului Rabla 2021 a 
autoutilitarei marca ARO, aflata in proprietatea privata a UAT Cosminele.  

 

 

Initiator, 

PRIMAR 



Nae Iulian 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA COSMINELE 
P R I M A R I A 
Nr. 1741 / 07.06.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii in cadrul 

programului Rabla 2021 a autospecializatei marca ARO, aflata in proprietatea 
privata a UAT Cosminele  

 

Secretarul General al Comunei Cosminele, Județul Prahova, abilitat de 
dispozițiile art.243, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, analizând prin prisma 
actelor normative și administrative proiectul de hotarâre inițiat, care are la bază 
referatul de aprobare nr. 1740 / 07.06.2021, formulat de dl. Nae Iulian – Primarul 
Comunei Cosminele, 

   
           acordă AVIZ FAVORABIL, din punct de vedere al legalității, la proiectul 
de hotarare privind aprobarea casarii si valorificarii in cadrul programului Rabla 
2021 a autoutilitarei marca ARO, aflata in proprietatea privata a UAT Cosminele,  

motivat de prevederile: 
- art.6, alin.(3) și art.30, alin.(1), lit.”c” din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată și completată; 
 - art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(14), art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu 
art.139, alin. (3), lit.”g” din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

SECRETAR GENERAL, 



Marcian Bogdan POPA                                                                                                        
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