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JUDEŢUL BOTOȘANI 

COMUNA DOBÂRCENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A NR. 9/28 01 2022 

Privind aprobarea scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi 
valorificării, a autoturismului marca Dacia, tipul Super Nova, 
cu numărul de înmatriculare BT 22 PCD și a microbuzului 
marca Fiat cu numărul de înmatriculare BT 03 XIW, din parcul 
auto al comunei Dobârceni, cu o valoare de inventar de 
15098,10 lei respectiv 99440,11  lei, în vederea predării la 
REMAT 

 
 

Consiliul Local al comunei Dobârceni, judeţul Botoșani,  

Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Raportul de aprobare  al Primarului comunei Dobârceni, 

înregistrata sub nr17/15 01 2022și Raportul de specialitate  nr 16/15 01 2022 prin care propune aprobarea 

scoaterii din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca Dacia Super Nova, cu 

numărul de înmatriculare BT 22 PCD și a microbuzului cu numărul de înmatriculare BT 03 XIW, din 

parcul auto al comunei Dobârceni, cu o valoare de inventar de 15098,10 lei respectiv 99440,11 lei, în 

vederea predării la REMAT, având în vedere că starea tehnică a acestora nu mai permite repunerea în 

circulație pe drumurile publice; 

Având în vedere Rapoartele de avizare raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

Dobarceni; 

În conformitate cu prevederile art.3 şi art.4 din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 

statului si al unităților administrativ-teritoriale,  

Prevederile art.20 lit e) , h) ,i) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice. 

In temeiul prevederilor prevederilor art.196 alin.(1) lit.,,a”  si  art 129 alin 2) lit. c) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

        

H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a autoturismului marca 

Dacia Super Nova, cu numărul de înmatriculare BT 22 PCD din parcul auto al comunei Dobârceni, cu o 

valoare de inventar de 15098,10 lei, în vederea predării la REMAT, cu următoarele date de identificare: 

- număr de înmatriculare: BT-22-PCD; 
- categoria: AUTOTURISM 

- marca: Dacia; 

- tip: Super Nova; 

- capacitate cilindrică: 1390 cm3 

- an fabricație: 2001 

- data primei înmatriculări: 27.09.2001 

- culoare: alb boreal 
- nr. de identificare: UU1R5231512990787 

- serie motor: UA06505 

- valoare de inventar: 15098,10 i; 
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării şi valorificării, a microbuzului 

marcaFiat, cu numărul de înmatriculare BT 03 XIW din parcul auto al comunei Dobârceni, cu o valoare 

de inventar de 99440,11lei, în vederea predării la REMAT, cu următoarele date de identificare: 

- număr de înmatriculare: BT-03-XIW; 

- categoria: MICROBUZ 



- marca:Fiat; 

- capacitate cilindrică: 2287 cm3 

- an fabricație: 2006 

- data primei înmatriculări: 07.11.2006 

- culoare: galben 

- nr. de identificare: ZFA25000001288237 

- serie motor: 0624183 

- valoare de inventar: 99440,11lei; 
Art.3. Suma rezultată în urma predării autoturismelor la REMAT se va constitui venit la bugetul 

local. 

Art.4. Primarul comunei Dobârceni va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 

intermediul compartimentului contabilitate, iar secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoșani în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 

comunei Dobârceni, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul consiliului local. 

 

 

 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta   Contrasemneaza  

                                         Matiescu Marcel  secretar general 

                                                                                                       Cimbru Liliana 
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