R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOŢEŞTI
P R I M AR
DISPOZIŢIA NR. 430 /2016
privind constituirea Comisiei de scoatere din functiune, casare si valorificare a
mijloacelor fixe, obiecte de inventar si materiale ale UAT Botesti, judeţul Vaslui
Vazand referatul nr. 4123/06.12.2016 intocmit de contabilul institutiei prin care propune
constituirea Comisiei de scoatere din functiune, casare si valorificare a mijloacelor fixe, obiecte de
inventar si materiale ale UAT Botesti, judeţul Vaslui ;
Având în vedere prevederile:
- Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, si cap.III, ptc. 21, 22, 23, 24 din
Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi
completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997;
- cap. 5, alin. 5.15 din Hotărârea Guvernului nr. 841 / 1995 privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art.1 - 4 din Ordonanţa Guvernului 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 Hotărârii Guvernului nr 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 63 alin. (1) lit. „d”, ale art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit. „a”, alin. (2), (5),
(6), (7) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificarile si
completarile ulterioare,

Adrian Pantea, primar al comunei Boţeşti, judetul Vaslui;
D I S P U N :
Art. 1. Se constituie Comisia de scoatere din functiune, casare si valorificare a
mijloacelor fixe, obiecte de inventar si materiale ale UAT Botesti, judeţul Vaslui, în
următoarea componenţă:
PREŞEDINTE
- Iftene Costel, viceprimarul comunei
MEMBRI:
- Popa Catalin, consilier
- Enachi Petruta, referent
- Pasat Neculai, referent
Art.2. In timpul procesului de casare, compartimentul financiar –contabil avizeaza:
a) documentele cere au stat la baza actiunii de scoatere din functiune/folosinta,
valorificarea si declasare/casare a bunurilor;

b) nota privind propunerile de scoatere, valorificarea si casarea activelor fixe
amortizate si propunerile de scoatere din functiune, valorificarea, declasarea si casarea
bunurilor materiale, altele decat active fixe;
c) nota privind propunerile de scoatere din functiune, valorificarea sau casarea
activelor fixe neamortizate integral.
Art.3. Comisia de casare are urmatoarele atributii:
a) verifica listele cu propunerile de scoatere din functiune a bunului in sensul de a
costata existenta avizelor si aprobarilor necesare conform legii;
b) verifica in teren bunurile propuse a fi scoase din functiune in cederea constatarii
existentei bunurilor, daca acestea pot fi valorificate integral sau necesita casare si valorificarea
ulterioara a componentelor acestora;
c) centralizeaza listele cu activele fixe si bunurile materiale altele decat activele fixe
propuse pentru scoaterea din functiuneificare si casare si le inainteaza spre aprobare
primarului;
d) intocmeste lista cu bunuri care se afla in stare de functionare si care nu mai sunt
necesare institutiei, cu propunerea de disponibilizare a acestora catre alte institutii, lista care va
fi aprobata de primar;
e) - va intocmi raport de specialitate catre Consiliul local pentru : aprobarea listei de
bunuri apartinand domeniului public care se propun a fi scoase din functiune, in vederea
trecerii acestora din domeniul public in domeniul privat al comunei Botesti si aprobarea
scoaterii din functiune a bunurilor trecute in domeniul privat, precum si a bunurilor existente in
domeniul privat al localitatii. De asemenea aproba documentatia privind modalitatea de
valorificare prin licitatie a bunurilor scoase din functiune, pentru care se propune vanzarea lor
integrala si aprobarea casarii bunurilor care nu au fost valorificate integral prin vanzare,
urmand a fi dezmembrate, precum si a bunurilor care se propun direct pentru casare, datorita
starii in care se afla.
Art.4. Neespecatrea prevederilor prezentei dispozitii atrage dupa sine sanctionarea
persoanelor vinovate in conditiile legii, administrativ, material, contraventional sau penal dupa
caz.
Art.5. Comisia de casare isi va desfasura activitatea dupa incheierea procesului de
inventariere anuala.
Art.6. Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre membrii
comisiei astfel constituite, iar comunicarea prezentei se va face catre: Institutia Prefectului
judetului Vaslui, Comia constituita si compartimentul financiar-contabil.
Boţeşti, 06 decembrie 2016

Primar,
Adrian Pantea

Avizat pentru legalitate,
Secretarul comunei Boţeşti,
Dîrlă Camelia

