
PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și  casarea a unor bunuri-mijloace fixe, cu 

durata normală de utilizare consumată, aparținând domeniului privat al comunei 
Vânători Neamț, județul Neamț 

 
Consiliul Local Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ: 
 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al  Primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrat sub nr. 2762 

din 24.07.2020; 

- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil-Impozite și Taxe, înregistrat 

sub nr. 2762 din 24.07.2020; 

-prevederile Ordonanței nr 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public și privat 

al statului și al unităților administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

duratele normale  de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile cap. V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G nr. 

909/1997, cu modificările și completările ulterioare precum și prin H.G nr. 568/2000; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) 

lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea a unor bunuri din domeniul privat al 

comunei Vânători-Neamț, prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre parte integrantă a 

acesteia. 

Art. 2 Valorificarea bunurilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 3 Suma încasată din valorificarea prin casare, se va face venit la bugetul local. 



Art.4 După casarea bunurilor, Serviciul Financiar-Contabil impreună cu 

Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat vor actualiza în mod 

corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat al comunei 

Vânători-Neamț; 

Art.5 Primarul comunei Vânători-Neamţ prin Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi 

Taxe din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6 Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta hotărâre 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamţ 

jr. Maria PETRARIU  
 
 

                                                                                         Avizat pt. legalitate, 
                                                                                     Secretar general al U.A.T, 
                                                                                          Alina Iuliana FLOŞ 
                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



                                         Anexa nr. 1 la H.C.L nr. _____ din 30.07.2020 
                                          

MIJLOACELE FIXE PROPUSE SPRE A FI SCOASE DIN FUNCŢIUNE    
 

Nr.  
Crt. 

Mijloc fix Date de identificare 

1. Autoturism  DAOWOO Nubira 4 
 

Numar de inmatriculare: NT 52 PVN  
Culoare: gri metalic 
An fabricație:2002 
Marca: DAEWOO 
Tip/Varianta: JF696  Nubira 
Numar omologare: ACWD1Z1111T08X4 
Masa proprie: 1212 kg 
Combustibil: benzina 
Tractiune: fata 
Valoare de inventar: 150 

2. Dacia papuc Numar de inmatriculare: NT 99 PVN 
Culoare: alb 
An fabricație: 2001 
Marca: Dacia 
Tip/Varianta: D1F719/1307 FRI 
Numar omologare: GODA440011T16x4 
Masa proprie: 1220 kg 
Combustibil: benzina 
Tractiune: fata 
Valoare de inventar: 150 

3. Dacia Break 1310 Numar de inmatriculare: NT 89 PVN 
An fabricație: 1998 
Marca: Dacia 
Tip/Varianta: 1310 CL 
Numar omologare: ABDA11H11L9505 
Masa proprie: 945 kg 
Combustibil: benzina 
Tractiune: fata 
Valoare de inventar: 150 

4. Aro scolar Numar de inmatriculare: NT 98 PVN 
An fabricație: 2001 
Marca: Aro 
Tip/Varianta: 429 TS 
Numar omologare: HMAR1AL19X5 
Masa proprie: 2575 kg 
Combustibil: motorina 
Tractiune: fata 
Valoare de inventar: 250 

5. Buldoexcavator  caterpilar An fabricare : 1986 
Valoare inventar: 2000 

6. Raba R19251  NT 95 PVN 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 2762 din 24.07.2020 

                                                                                                                                                                                   Aprob, 
                                                                                                                                                    Primar, 
                                                                                                                                jr. Maria PETRARIU 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  aprobarea scoaterii din funcțiune si  casarea a bunurilor-mijloace fixe, cu 
durata normală de utilizare consumată, aparținând domeniului privat al comunei 

Vânători Neamț, județul Neamț 
 

Baza legală: 

-prevederilor Ordonanței nr 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public și privat 

al statului și al unităților administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile H.G 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

duratele normale  de funcționare a mijloacelor fixe; 

- prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G nr. 

909/1997, cu modificările și completările ulterioare precum și prin H.G nr. 568/2000; 

Activele corporale care alcătuiesc patrimoniul unei instituții publice, cu durată normală 

de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se 

scot din funcțiune, se valorifică și se casează. 

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea potrivit 

prevederilor legale privind casarea bunurilor aparținând instituțiilor publice și reglementările 

specifice. 

Sumele rezultate din valorificarea ativelor corporale, după deducerea cheltuielilor 

aferente, se fac venit la bugetul instituției publice. 



Potrivit raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat Dancea Carmen 

conform contractului nr  22/1 din 10.01.2020 în care a consemnat faptul că mijloacele fixe din 

Anexa nr 1 nu sunt funcționale și că aducerea lor la starea de funcționare nu este o soluție 

acceptabilă economic, propunem scoaterea din uz, casarea și valorificarea potrivit legislației în 

vigoare. 

 

 

Serviciul Financiar Contabil-Impozite și Taxe, 

inspector, Ramona FLOREAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 2762 din 24.07.2020 

                                                                                                                                                                                    
REFERAT DE APROBARE 

 La proiectul de hotărâre privind  aprobarea scoaterii din funcțiune si  casarea a 

bunurilor-mijloace fixe, cu durata normală de utilizare consumată, aparținând 

domeniului privat al comunei Vânători Neamț, județul Neamț 

 
Baza legală: 

-prevederilor Ordonanței nr 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public și privat 

al statului și al unităților administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile H.G 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de 

valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice; 

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

duratele normale  de funcționare a mijloacelor fixe; 

- prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G nr. 

909/1997, cu modificările și completările ulterioare precum și prin H.G nr. 568/2000; 

Activele corporale care alcătuiesc patrimoniul unei instituții publice, cu durată normală 

de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică, se 

scot din funcțiune, se valorifică și se casează. 

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea potrivit 

prevederilor legale privind casarea bunurilor aparținând instituțiilor publice și reglementările 

specifice. 

Sumele rezultate din valorificarea ativelor corporale, după deducerea cheltuielilor 

aferente, se fac venit la bugetul instituției publice. 



Potrivit raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul autorizat Dancea Carmen 

conform contractului nr  22/1 din 10.01.2020 în care a consemnat faptul că mijloacele fixe din 

Anexa nr 1 nu sunt funcționale și că aducerea lor la starea de funcționare nu este o soluție 

acceptabilă economic, propunem scoaterea din uz, casarea și valorificarea potrivit legislației în 

vigoare. 

 

 

Inițiator, 
Primar, 

jr. Maria PETRARIU 
 

 

 

 

 


