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                            ROMÂNIA 

                       JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 6 din 13.12.2021 
 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 

aflate în patrimoniul Comunei Pesac 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 15.12.2021, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 4104/13.12.2021 elaborat 

de Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.______/_________.2021  întocmit de către doamna Dada Stefania-Aurelia, consilier achiziții 

publice I superior în cadrul Compartimentului Achiziții publice și Transport public al Primăriei 

Comunei Pesac și președinte al Comisiei locale de inventariere a patrimoniului Comunei Pesac, prin 

care propune aprobarea scoaterii din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar 

aflate în proprietatea privată Comunei Pesac, identificate cu ocazia inventarierii efectuate la sfarșitul 

anului 2021; 

- listele cu propuneri de casare înregistrare la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

4076/09.12.2021 pentru mijloace fixe și sub nr. 4077/09.12.2021 pentru obiecte de inventar întocmite 

de către Comisia comunală centrală de inventariere a valorilor materiale şi băneşti aflate în 

patrimoniul Comunei Pesac numită prin Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr. 95/01.11.2021, prin 

centralizarea propunerilor primite de la subcomisiile de inventariere/gestionarii bunurilor respective 

și însușite de către comisia de analiză în vederea casării unor mijloace fixe constituită la nivelul 

Primăriei Comunei Pesac numită prin Dispoziția Primarului Comunei Pesac nr. 102/06.12.2021, după 

analizarea respectivelor liste conform prevederilor legale;  

- procesul-verbal nr. 4088/10.12.2021 încheiat de către Comisia de analiză în vederea casării 

unor mijloace fixe constituită la nivelul Primăriei Comunei Pesac, care conţine propunerile de casare 

şi valorificare a unor mijloace fixe defecte sau deteriorate, cu durata de funcţionare depăşită şi 

scoaterea din uz a unor obiecte de inventar defecte sau deteriorate; 

- referatul nr. 4089/10.12.2021 al comisiei de analiză în vederea casării unor mijloace fixe 

constituită la nivelul Primăriei Comunei Pesac, împreună cu documentele justificative anexate; 

- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată (r4), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 5-6 din H.G. nr. 113/1992 privind stabilirea unor măsuri pentru defalcarea şi 

trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau, după caz, al județelor a bunurilor și valorilor de 

interes local din domeniul public și privat al statului, precum și trecerea sub autoritatea consiliilor 

locale sau, după caz, județene a regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, 

care prestează servicii publice; 

 - prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Cap. III din Anexa la H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 - prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare 

a bunurilor apartinand instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 

casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale;  

 - prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile O.A.P. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Anexei la O.M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarieriii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

-  prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 25/22.04.2021; 

-  avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 108, art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 

alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 

alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 243 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE : 
 

 

Art. 1. (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe defecte, deteriorate 

sau cu durata de funcţionare depăşită din patrimoniul privat al Comunei Pesac, cuprinse în lista care 

reprezintă Anexa Nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta. 

            (2) Se aprobă scoatarea din uz şi casarea obiectelor de inventar din patrimoniul privat 

al Comunei Pesac, cuprinse în lista care reprezintă Anexa Nr. 2 la prezenta hotărâre și care face parte 

integrantă din aceasta. 

            (3) Casarea se va efectua de către comisia numită în acest sens prin dispoziţia 

primarului Comunei Pesac. 
 

Art. 2. (1) Se aprobă valorificarea, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar casate, precum şi a obiectelor de inventar scoase din uz, sub formă de deşeuri. 

                         (2) Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, 

după deducerea cheltuielilor efectuate cu casarea, demontarea, dezmembrarea şi transportul acestora 

se vor gestiona în condiţiile legii. 

 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, doamna Trifa Liliana-Nicoleta, inspector I principal-contabil și membrii 

comisiei de casare din cadrul Primăriei Comunei Pesac. 

 

    Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

   INIȚIATOR              AVIZAT 

                  PRIMAR,                                                                          Secretar General al Comunei, 

TOMA CORNEL                                                                      DUMITRAȘ ANGELICA  
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