
 

                   Vazand: 

- referatul Serviciului financiar – contabil nr.8182/12.02.2021 prin care propune constituirea unei comisii 

de scoatere din uz si valorificare , dupa caz a unor materiale de natura obiectelor de inventar; 

-Procesul-verbal de inventariere nr. 24.739/31.12.2020 si  listele cu obiectele de inventar propuse pentru 

scoaterea din uz  si  casarea pentru bunuri deteriorate, care nu mai pot  fi utilizate 

                  Avand in vedere prevederile:  

-Art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, 

republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Art.22-24 din Hotararea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului amortizat in active corporale si necorporale; 

-Ordonanta nr.112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casari si 

valorificarea activelor fixe  corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor 

administrative – teritoriale; 

-Art.42  din Normele privind organizarea si efectuarea invetarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin  Ordinul MFP 2861/2009; 

          În temeiul  art.155 si art.196 alin.1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare , 

             

                       Primarul comunei Barcanesti , judetul Prahova, emite prezenta   D I S P O Z I T I E: 

 

 Art.1.  Se constituie Comisia pentru scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de 

inventar  și valorificare , dupa caz, a bunurilor apartinand patrimoniului Comunei Barcanesti, în 

urmatoarea componenta : 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele  Functia administrativa  Functia in 

comisie  

1. Vuta Viorel  Viceprimar Presedinte 

2. Pandele Marinel   Referent Membru 

3. Soroiu Florentin  Referent Membru 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza membrii comisiei  

desemnati la art.1.               

 Art.3  Secretarul  general al comunei Barcanesti  va  comunica persoanelor si autoritatilor 

interesate, prezenta dispozitie. 

                                                                         P R I M A R, 

Gheorghe Dima                         Avizat pentru legalitate  :             

                                                                                                                         Secretar general al comunei   

                Nicoleta Savu 

  Barcanesti  ,12.02.2021 
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 P R O I E C T            de            D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea comisiei de inventariere pentru scoaterea din uz 

a materialelor de natura obiectelor de inventar  care apartin 

patrimoniului Comunei Barcanesti 
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            Vizat,                                                                                              Aprob, 

Sef Serviciul financiar-contabil,                                                                 PRIMAR, 

     Steluta-Monica Gheorghe                                                                                              Gheorghe Dima  

  

 

 

R E F E R A T 

privind emiterea dispozitiei  privind  constituirea comisiei  de scoaterea din uz a 

materialelor de natura obiectelor de inventar  apartinand patrimoniului comunei 

Barcanesti 

 

           In urma  inventarierii patrimoniului comunei Barcanesti  in anul 2020, efectuata 

conform Dispozitiei nr.280/26.10.2020 ,comisia de inventariere a patrimoniului comunei 

Barcanesti a transmis Biroului financiar-contabil procesul verbal de inventariere nr. 

24739/31.12.2020 si listele cu obiectele de inventar propuse pentru scoaterea din 

functiune si casare pentru bunuri deteriorate,care nu mai pot fi utilizate . 

         In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile  proprietate 

publică, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.15/1994 privind amortizarea 

capitalului imobilizat in active corporale si necorporale , republicata si modificata si ale 

Hotararii Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului amortizat in active corporale si 

necorporale ; Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
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organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii, Ordonantei Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea 

procesului de scoatere din functiune,casare si valorificare a activelor corporale care 

alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale,  activele 

corporale care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale de natura 

mijloacelor fixe ,cu durata normala de utilizare consumata sau neconsumata , se pot 

scoate din functiune . 

        Avand in vedere cele sus-mentionate ,conform procedurii operationale de  scoatere 

din uz a obiectelor de inventar este necesara emiterea unei dispozitii privind constituirea 

unei comisii de scoatere din functiune,casare si valorificare, dupa caz, a bunurilor. 

                   

 

 

Întocmit: 

Insp. Elena Stoica 
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