
 

PROIECT DE     HOTARARE  nr. 18 din 09.03.2022 

privind  scoaterea din functiune și  casarea unor  bunuri aflate   în patrimoniului 

comunei Barcanesti, judetul Prahova 

    
 

        Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul Prahova, întrunit in sedinta 

.................în data de....... 
 

 

  Având în vedere prevederile art 129,alin(2) litera c) coroborat cu alin (14)  din  

O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

            În conformitate cu prevederile : 

- art.21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 

cirporale si necorporale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- pct.21, pct.23 din Normele metodologice de aplicare a legii nr.15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale , aprobate prin 

H.G. nr.909/1997, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- O.G. nr.112/200 privind regelementarea procesului de scoatere din functiune, casarea 

si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al U.A.T. 

- art. 7 alin. (1) din Legea 82/1991- legea contabilitatii, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 

normele de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordinul M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor de Organizare si efectuare a 

inventarierii elementelor de natura activelor, dataoriilor si capitalurilor proprii; 

                Văzând : 

-Referatul de aprobare nr. 10.257  /09.03.2022 al Primarului Comunei Barcanesti  prin 

care se propune  aprobarea scoaterii din functiune  privind    scoaterea din functiune și  

casarea unor  bunuri aflate   în patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova; 

- Raportul de specialitate  al compartimentului   de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al   primarului nominalizat  în  vederea  analizării și întocmirii raportului la 

Proiectul de hotărâre  privind scoaterea din functiune și  casarea unor  bunuri aflate   în 

patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova  ; 

- Procesul verbal nr. 26915/31.12.2021 al Comisiei de inventariere a patrimoniului 

Comunei barcanesti, comisia de inventariere constituita prin Dispozitia primarului 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N EI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 

 



comunei Barcanesti nr.231/29.10.2021, care in urma efectuarii invemtarierii aferente 

anului 2021, a facut propuneri de scoatere din functiune, casare si valorificare pentru 

bunurile care numai pot fi utilizate si nici reparate; 

-Avizul secretarului general al UAT comuna Barcanesti ; 

-Avizele comisiilor de specialiatate ale Consiliului Local al comunei Barcanesti ; 

     
  În temeiul prevederilor  art. 139, alin. (3)  lit.g) și   art.196 alin.(1 ) lit.a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

 

        

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1. -Se aprobă  scoaterea din funcțiune și  casarea   mijloacelor fixe aflate în 

patrimoniul comunei Bărcănești  având datele de identificare prevăzute în anexa  care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.- Casarea  mijloacelor fixe prevazute  în anexa  se va face de catre o 

comisie de casare numita prin dispoziția primarului comunei Bărcănești, urmând ca în 

baza  procesului-verbal întocmit de comisia de casare, acestea să fie scoase din 

evidențele  primăriei.                                                  

 Art.3.-Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii  

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.4.- Primarul comunei Bărcănești  și Serviciul Financiar Contabil vor duce la 

îndeplinire prezenta hotarare, care prin grija secretarului general al  comunei 

Bărcăneşti va fi comunicată şi înaintată autorităţilor. 
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                                   Anexa la PHCL 16 din 09.03.3022 

 
 

 

Lista mijloacelor fixe  proprietate private a comunei Bărcănești 

pentru care s-a aprobat  scoaterea din funcțiune și casarea 

 

 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
Cod / 

Nr. 
Inv. 

U/M Buc. 
Valoare de 
inventar  

Anul  punerii 
in functiune  

An 
amortizare  
completă 

Depreciere  

1 
AUTOTURISM DACIA 
LOGAN BLEUMARIN  2101 corp 1 5.000,00 2005 2016 100% 

2 DACIA LOGAN GRENA  2094 corp 1 11.663,00 2004 2015 100% 

  TOTAL      2  16.663,00 - - 100% 
 
 

 

 

Primar, 

 

Gheorghe DIMA 

 



 
 
 

A V I Z 
pentru  Proiectul de hotărâre nr. 18 din 09.03.2022   

privind  scoaterea din functiune și  casarea unor  bunuri aflate   în patrimoniului 
comunei Barcanesti, judetul Prahova 

 
 
 
 

 Secretarul general  al UAT comuna Barcanesti, judetul Prahova, procedând, 
in conformitate cu prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare , la analiza  
Proiectului de hotărâre nr. nr. 18 din 09.03.2022  privind  scoaterea din 
functiune și  casarea unor  bunuri aflate   în patrimoniului comunei Barcanesti, 
judetul Prahova, constată că sunt îndeplinite conditiile de legalitate si 
oportunitate prevazute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare  şi   în consecinţa îl avizez favorabil în 
scopul  adoptării sale  de catre Consiliul local al comunei Barcanesti, judetul 
Prahova. 
 
 

SECRETAR   GENERAL AL COMUNEI, 
 

 Nicoleta  SAVU 
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             NR.   10267     / 09.03.2022 

 

 

R A P O R T      D E     S P E C I A L I T A T E 

privind scoaterea din functiune,casare si valorificare a bunurilor 

apartinand patrimoniului comunei Barcanesti 
 

                 In urma  inventarierii patrimoniului comunei Barcanesti  in anul 2021, efectuata 

conform Dispozitiei nr. 231 /29.10.2021 , comisia de inventariere a patrimoniului comunei 

Barcanesti prin Procesul –Verbal nr. 26915/31.12.2021  a transmis Serviciului financiar-

contabil listele cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru scoatere din 

functiune , casare si valorificare pentru bunurile deteriorate , care nu mai pot fi utilizate si 

nici reparate. 

      In conformitate cu prevederile 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 imobilizat  in active corporale si necorporale, modificata si 

completata prin O.G.nr. 54/1997 ; Ordinul MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind 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 . Activele fixe 

şi materialele de natura obiectelor de inventar în folosinţă, pieselor de schimb şi 

subansamblelor se scot din funcţiune şi se casează dacă şi-au îndeplinit durata normală de 

utilizare şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

-au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzură, nu mai pot primi o altă 

destinaţie sau utilizare şi nici nu pot fi reparate, recondiţionate, adaptate sau modernizate; 

-exploatarea lor nu mai este eficientă din punct de vedere operativ sau economic datorită 

uzurii morale şi nici nu au putut fi valorificate sau transferate; 
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- costul unei reparaţii sau recondiţionări depăşeşte 60% din valoarea de achiziţie pentru un 

bun similar nou ; 

- depăşesc costurile normate de combustibil şi lubrifianţi, iar transformarea acestora în 

vederea încadrării în consumurile stabilite nu este eficientă sau posibilă; 

- sunt avariate prin accidente, catastrofe, incendii, calamităţi naturale sau ca urmare a unor 

activităţi operative de pregătire, de producţie sau administrative, iar costul reparării depăşeşte 

60% din valoarea de achizitie sau repararea lor nu este economicoasă; 

- aparatura şi instalaţiile de măsură, control şi reglare pentru care organele de metrologie 

autorizate nu mai avizează folosirea lor întrucât parametrii funcţionali au devenit 

necorespunzători; 

- instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat, precum şi utilajele şi sculele a căror 

exploatare a fost interzisă de organele autorizate; 

- filmele, diafilmele, diapozitivele, discurile, compact discurile, cărţile, broşurile, pliantele, 

planşele şi alte bunuri destinate activităţilor cultural-educative şi recreative care au un grad 

avansat de uzură sau sunt depăşite din punctul de vedere al conţinutului şi nu mai pot fi 

utilizate pentru scopul în care au fost achiziţionate; 

- construcţiile şi instalaţiile aferente sau părţi din acestea, devenite improprii datorită 

exploatării lor în condiţii normale sau care nu mai pot fi folosite în scopul pentru care au fost 

destinate şi nici în alte scopuri; 

- construcţiile şi instalaţiile care împiedică executarea lucrărilor de sistematizare, dezvoltare, 

construcţie sau reconstrucţie, legal aprobate şi care nu pot fi evitate sau mutate pe alt 

amplasament; anexat. 

                Pentru scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si dupa caz, casarii, activele 

corporale care alcatuiesc domeniul public  al unitatii administrativ-teritoriale de natura 

mijloacelor fixe, vor fi trecute in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale  daca 

este cazul, potrivit reglementarilor privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. 

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

din functiune a mijloacelor fixe  este necesara adoptarea unei hotarari  de aprobare a scoaterii 

din functiune a bunurilor prevazute in anexa nr. 1 reprezentand mijloace fixe  ce apartin 

domeniului privat  si  constituie parti componente ale prezentului raport . 

                     

Serviciul financiar-contabil, 

Insp. Stoica Elena 
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             Nr.  10.249   / 09.03.2022 

 

 

 

 

REFERAT  

Pentru sustinerea “Proiectului de hotarare privind  aprobarea  scoaterii din functiune , casarii si 

valorificarii a bunurilor apartinand patrimoniului comunei Barcanesti  “ 

 

 

          Subsemnatul  Gheorghe Dima , primarul Comunei Barcanesti va supun spre analiza 

urmatoarele: 

 Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată 

existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, 

în patrimoniul unităţii la data la care aceasta se efectuează. Inventarierea are ca scop principal 

stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unităţi şi cuprinde toate elementele patrimoniale, 

precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice titlu de instituţii publice. Organizarea şi 

efectuarea inventarierii patrimoniului din cadrul instituţiilor publice se efectuează potrivit Legii 

contabilităţii nr. 82/1991, ale Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii  

 

              In conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 1994 privind amortizarea capitalului 

imobilizat in active corporale si necorporale, republicata si modificata si ale H.G . nr. 909/ 1997, 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15 / 1994, privind amortizarea 

capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, modificata si completata prin 

O.G.nr.54/1997; a Ordinului MFP nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor pentru organizarea 

si efectuarea inventarierii elementelor de natura a 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 administrative – teritoriale  de natura mijloacelor fixe, cu durata normal de utilizare 

consumata sau neconsumata, se pot scoate din functiune, daca si- au  indeplinit durata normala 

de utilizare si indeplinesc una din conditiile; 

- Au devenit inutilizabile datorita gradului de uzura, nu mai pot primi o alta utilizare sau nu 

se pot repara, reconditona, adapta ori moderniza; 

- Costul reparatiilor depaseste 60 % din valoarea de achizitie pentru un bun similar nou; 

- Depasesc consumurile normate si nu se pot efienticiza; 

- Sunt avariate, iar costurile de reparatii depasesc 60% din achizitia altuia nou ,sau sunt 

neeconomice; 

- Nu mai corespund din punct de vedere metrologic si nu se mai poate aviza functionarea 

lor; 
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- Impiedica executarea lucrarilor de sistematizare sau reconstructive si nu pot fi mutate pe 

alte amplsamente; 

      La finele anului 2021 odata cu inventarierea patrimoniului conform   Dispozitiei  

Primarului nr. 231/29.10.2021 , s-a incheiat Procesul – verbal nr.26915 din 31.12.2021 ce 

cuprinde rezultatele inventarierii la data de 31.12.2021 si  prin care au fost propuse la casare 

si scoatere din functiune mijloace fixe  , care numai pot fi utilizate si nici reparate. 

   

 

1. Aprobarea scoaterii din functiune, casare si valorificare  a mijloacelor fixe conform anexei 

nr.1 . 

In speranta aprobarii prezentului proiect de hotarare, va multumesc anticipat. 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Dima Gheorghe 
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