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NR.  3714 din 22.06.2022 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind  aprobarea scoaterii   din functiune in vederea valorificarii sau, dupa caz casarii  unor 

obiecte de inventar si mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei Mereni, judetul Constanta 

 

Avand in vedere: 

-Raportul compartimentului audit  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mereni inregistrat la Primaria Mereni sub nr. 3716 / 22.06.2022; 

-Procesul verbal al comisiei de casare din cadrul Primariei Mereni inregistrat sub nr. 1339 / 

25.02.2022; 

-Procesul verbal al comisiei de casare  din cadrul Primariei Mereni inregistrat sub nr. 1167 / 

22.02.2022; 

-Procesul verbal de predare – primire inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 875 / 

08.02.2022; 

-Prevederile art. 15, alin. (2), art. 120 si art. 121, alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei, 

republicata; 

-Prevederile art. 3, art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din carta europeana a autonomiei locale, 

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 

-Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptata prin Legea nr. 287 / 2009 

republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare; 

-Prevederile  Ordonantei Guvernului nr. 112/ 2000 pentru reglementarea procesul de scoatere 

din functiune , casare si valorificare  a activelor corporale  care alcatuiesc domeniul public al 

statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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-Prevederile HG nr. 2139 / 2004  pentru aprobarea catalogului  privind clasificarea si duratele 

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

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele  de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 273 / 2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului  imobilizat in active corporale si 

necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Prevederile HG 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 OG nr. 54 / 1997, OG nr. 112/2000  privind reglementarea 

procesului de scoatere din functiune , casare si valorificare  a activelor corporale ce alcatuiesc 

domeniul public al statului si al unitatii administrativ – teritoriale; 

-O.M.F.P. nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propria; 

-Prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

-Prevederile OG nr. 81 / 2003  privind reevaluarea si amortizarea  activelor fixe aflate in 

patrimonial institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile O.A.P  NR. 3471 / 2008  pentru aprobarea Normelor  metodologice privind  

reevaluarea si amortizarea activelor fixe  corporale  aflate in patrimoniul institutiilor publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala  in administratia publica, cu 

modificarile si compeltarile ulterioare; 

-Referatul de aprobare intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 3715 din 22.06.2022; 

-Prevederile art. 108, art. 110, alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) , alin. (14), art. 134, 

alin. (1), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. a), art. 139, alin. (3) , lit. g) , art. 140, alin. (1),  art. 197-200  

si ale art.  243, alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si compeltarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile  ulterioare 

Domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni, judetul Constanta: 



 

PROPUNE: 

 

Art. 1- Aprobarea scoaterii  din functiune in vederea valorificarii sau , dupa caz casarii  unor 

obiecte de inventar si mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei Mereni, judetul Constanta, 

prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare. 

Art. 2- Mijloacele fixe prevazute la alin. (1) sunt evidentiate  in registrul mijloacelor fixe si in 

fisele contabile, ca apartinand domeniului privat al comunei Mereni. 

Art. 3- Dupa scoaterea din functiune  a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe cuprinse in 

Centralizatorul  comisiei de inventariere a Primariei comunei Mereni, se va proceda la 

valorificarea sau casarea, dupa caz a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar scoase din 

functiune potrivit prevederilor legale in vigoare, iar sumele obtinute se vor constitui  ca 

venituri la bugetul local. 

Art. 4  Cu aducerea  la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 

Mereni si Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Mereni, judetul 

Constanta. 

Art. 5- Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului  

administrativ nr. 554 / 2004 , cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 6- Secretarul general al comunei Mereni va comunica prezenta  hotarare institutiilor si 

persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta pentru control si verificarea legalitatii. 

 INITIATOR                                                                   AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                PRIMAR                                                                            SECRETAR GENERAL 

          DUMITRU GURITA                                                                    SERIF SIBEL 
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea scoaterii   din functiune in vederea valorificarii sau, 

dupa caz casarii  unor obiecte de inventar si mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei 

Mereni, judetul Constanta 

 

Intrucat o parte din  obiectele de inventar si mijloace fixe  apartinand UAT Mereni sunt 

amortizate integral si nu mai sunt in stare de functionare din cauza uzurii fizice si morale foarte mari, 

se propune  casarea si  dupa caz valorificarea aceastora. 

Proiectul de hotarare se initieaza  in vederea asigurarii cadrului legal pentru demararea 

procedurilor de  scoatere din functiune, valorificare / casare a unor obiecte de inventar si mijloace fixe 

cu durata de utilizare  consumata, apartinand UAT Comuna Mereni. 

Procedura de casare a mijloacelor  fixe  este reglementata de art. 22 din HG nr. 909 / 1997  

republicata pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15 / 1994 privind 

amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Avand in vedere faptul ca aceste  obiecte de  inventar si mijloace fixe sunt amortizate  si sunt 

intr-o stare  de degradare avansata si nu mai pot fi utilizate, este necesara casarea acestora in conditiile 

legii. 

Astfel propun  casarea si dupa caz valorificarea  urmatoarelor obiecte de inventar si mijloace 

fixe: 

1.………………………………..amortizat integral  are grad mare de uzura si nu mai indeplineste parametrii 

tehnici  impusi de normative; 

Cu ocazia casarii  se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si 

dupa caz la valorificarea  acestora, astfel: 
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-Vanzarea componentelor rezultate in urma dezmembrarii; 

-Utilizarea componentelor rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul  institutiei; 

-Valorificarea ca materiale nerecuperabile. 

Casarea se va efectua de catre comisia de casare numita in acest sens prin Dispozitia primarului 

comunei Mereni nr. 50 / 04.02.2022, aprobandu-se  valorificarea obiectelor de inventar si a mijloacelor 

fixe casate, sumele  rezultate din valorificare  urmand a se face venit la bugetul UAT Comuna Mereni. 

Tabelul  cu obiecte de inventar si mijloace fixe propuse spre casare este cuprins  in anexa nr. 1 

care face parte integranta din prezentul referat de aprobare. 

 Supun atentiei Consiliului Local spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind  

aprobarea scoaterii   din functiune in vederea valorificarii sau, dupa caz casarii  unor obiecte 

de inventar si mijloace fixe aflate in patrimoniul comunei Mereni, judetul Constanta in forma 

ptezentata. 

 

 

 

PRIMAR 

DUMITRU GURITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


