
 
     HOTĂRÂREA nr. 75 /2012 

privind stabilirea duratei normale de funcţionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul 
comunei Dochia în anul 2013 

 
 

          Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 decembrie 2012, 
                 Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-
Gheorghe privind stabilirea duratei normale de funcţionare a activelor fixe care vor intra în patrimoniul comunei 
Dochia începând cu anul 2013, precum şi referatul nr.6125/2012 întocmit de compartimentul contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, precum şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,  
                 În baza O.G. nr.8012003- privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr.2139/2004- pentru aprobarea catalogului 
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.52/2003-
privind transparenta decizionala in administratia publica;  
                 În temeiul art.36, alin.(2),lit.c), art. 45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  Se aprobă ca bunurile de natura activelor fixe care vor intra în patrimoniul comunei Dochia începând cu 
anul 2013 să se înregistreze în evidenţa contabilă cu durată normală maximă de funcţionare, conform 
„Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G. 
nr.2139/2004. 

 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, compartimentul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi autorităţilor interesate şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
Dochia, 18 decembrie 2012 

 
 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                  STAMATE VASILE                                                                   Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


