
 

HOTĂRÂRE   

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    

ordinară în data de 30.03.2022; 
 

 

  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 nr.10.267/09.03.2022  al Serviciului financiar contabil   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 
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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; 

-Avizele  favorabile  ale comisiilor de specialiatate  nr.1 și nr. 3 ale Consiliului Local 

al comunei Barcanesti ; 

-Avizul favorabil al secretarului general al UAT comuna 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. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                       
                  

Emil IANCU 

             Contrasemnează: 

                                                                                  Secretarul  general al comunei 
                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      

Nicoleta SAVU 
 

 

 

Bărcăneşti, 30 .03. 2022 

 Nr. 21 

Nr.consilieri ȋn funcţie 
       

15 ;  Nr.consilieri prezenţi 11   ; Nr.voturi pentru 10  Nr. voturi ȋmpotrivă   0  ;  Nr. voturi 

abţinere   1.      

sistem de vot : deschis 

Cvorum necesar :majoritate absolută 

 
Redactata:S.E. 
Tehnoredacta:S.E./4 ex 



                             

       Anexa la HCL nr.21 din 30.03.3022 

 
 

 

 

 

 

 

 

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% 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


