
 

HOTĂRÂREA nr. 38 

Din 28.10.2021 

Privind casarea si scoaterea din inventarul Bibliotecii comunale Cudalbi 

 a cartilor deteriorate si inutilizabile 

___________________________________________________________________ 

Iniţiator: Gheonea Grigore, primarul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi. 

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 302/s/21.10.2021;_____________________ 

 

Consiliul Local al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de  28.10.2021; 

Având în vedere: 

- Procesul verbal nr. 144/11.01. 2021 al comisiei de inventariere din cadrul Primăriei comunei 

Cudalbi, pentru aprobarea casarii  si scoaterii din inventarul Bibliotecii comunale Cudalbi,s-a constatat ca 

acestea sunt intr-un stadiu avansat de uzura fizica si nu mai pot fi utilizate; 

- Prevederile Legii contabilitatii nr 82/1991 repubilicata ,cu modificarile si completarile 

ulterioare si a reglementarilor contabile in vigoare; 

- Prevederile Legii 334/2002 privind bibliotecile, republicata, cu modificarile si completarile 

uletrioare; 

- Prevederile  art 136 litera “b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

 

Luând act de: 

 Referat de aprobare a primarului comunei Cudalbi, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

303/s/21.10.2021; 

 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cudalbi  

înregistrat sub nr. 304/s/21.10.2021;  

 raportul Comisiei de specialitate agricultură, economie-finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecţia mediului, turism, muncă şi protecţie socială, pentru dezvoltarea economico-socială şi de 

mediu a comunei înregistrat sub nr. 305/s/21.10.2021; 

 raportul Comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, familie, activitati culturale, culte, 

protectia copilului inregistrat sub nr. 306/s/21.10.2021; 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALAȚI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

T e l / f a x :  

T e l / f a x :  

E - m a i l :  

0236 862055 

0236 862003 

cudalbi@gl.e-adm.ro 



În temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

   

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă casarea si scoaterea din inventarul Bibliotecii comunale Cudalbi a cartilor deteriorate 

si inutilizabile, conform anexei  nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Secretarul general al comunei Cudalbi, jud. Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea prezentei 

hotărâri. 

 

PRESEDINTE SEDINTA                                                                SECRETAR GENERAL 

ADRIEAN MIHALACHE                                                                 ALBU CONSTANTIN                                                                  


