
 JUDEŢUL ARGES  -CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STALPENI  

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.80/15.12.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea a unor 

bunuri-mijloace fixe, cu durata normală de utilizare consumată, aparținând domeniului privat al 

comunei Stalpeni , județul Arges 

Consiliul Local al Comunei Stalpeni, judeţul Argeş,  
 -Având în vedere: - Referatul de aprobare al Primarului comunei  Stalpeni , înregistrat sub nr.8670 

din 15.12.2021; 

- Raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate-Impozite și Taxe, înregistrat sub nr.8678 

din 15.12.2021; Reţinând că în urma efectuării inventarierii anuale aferente anului 2021, prin 

Procesul-verbal al comisiei  de inventariere s-au făcut propuneri de scoatere din functiune a 

imobilizarilor corporale şi propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de 

inventar si declasare sau casare a unor bunuri; 

 -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;  HOTĂRÂRE nr. 841 din 

23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 

aparţinând instituţiilor publice; 

 - 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  unor bunuri -mijloace fixe din domeniul privat al 

comunei Stalpeni, 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, compartimentului Contabilitate-Impozite și Taxe va actualiza în mod 

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

Art.5 Primarul comunei  Stalpeni prin compartimentului Contabilitate-Impozite și Taxe din cadrul 

aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.6 Secretarul general al comunei Stalpeni va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
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