
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65 /10 .09.2019 

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin 

casare a bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de 

înmatriculare NT 14 CLD cu durata de utilizare consumată 

                Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, 

 

              Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia nr. 7800 din 09.12.2019 prin care se propune scoaterea din funcţiune si casarea 

autoturismului marca Dacia MCV cu nr. de înmatriculare NT 14 CLD. 

Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 7801 din 09.12.2019  întocmit de inspectorul 

contabil al comunei Dochia , privind amortizarea totală a mijlocului fix. 

- prevederile Legii contabilităţii nr. 92/1991, republicată şi actualizată; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată; 

 

În temeiul art. 129 alin. (6) lit. ”b”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta:: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1.- (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea autoturismului marca Dacia 

MCV cu nr. de înmatriculare NT 14 CLD.   

 (2) Mijlocul fix prevăzut la alin. (1) din prezentul articol este amortizat total. 

Art. 2.- Se aprobă evaluarea stării tehnice a bunului prevăzut în prezenta hotărâre, prin  

întocmirea unui raport de evaluare pentru stabilirea preţului de pornire a licitaţiei, 

întocmit de un evaluator autorizat. 

Art. 3.- Se aprobă componenţa comisiei pentru valorificarea mijlocului  fix prevăzut în 

prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Antică Andreea , preşedinte, consilier achiziții publice; 

- Gaman Veronica membru , inspector  superior urbanism 

- Căpitanu Constantin , membru, inspector superior ; 

- Chiuaru Maria ,membru, inspector protectia mediului 

- Aniței Vasile  , membru,  consilier local 

 

Art. 4.- Dacă bunul nu poate fi vândut prin licitaţie publică va putea fi valorificat 

nedezmembrat prin agenţi economici care au ca obiect de activitate achiziţionarea de 

materiale refolosibile, prin oferte de preţ negociabile.  

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 5.- După încheierea operaţiunilor de valorificare, bunul scos din funcţiune va fi 

radiat din evidenţele contabile ale comunei Dochia precum si din inventarul bunurilor 

aparţinând domeniului privat. 

Art. 6. - Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute în prezenta hotărâre se 

fac venit la bugetul local comunei Dochia. 

Art. 7.- Primarul comunei Dochia, prin intermediul compartimentului achiziții 

publice, precum şi persoanele nominalizate la art 3, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

                                               

 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi 

consilierilor locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului general al comunei Dochia. 

 

 

 

 

 

            Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                                   Secretar general 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 
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Nr. 7801 din 09 .12.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

privind scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație publică sau prin casare a 

bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de înmatriculare NT 

14 CLD cu durata de utilizare consumată 

 Daorită faptului că primăria comunei Dochia a achiziționat un autoturism nou marca 

Dacia Duster și conform normelor legale nu putem avea decât un singur autoturism , propun 

scoaterea din funcţiune si casarea autoturismului marca Dacia MCV cu nr. de înmatriculare 

NT 14 CLD. 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei 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, aprobată 

prin Legea nr. 246/2001, pentru scoaterea din funcţiune în vederea transmiterii fără plata 

potrivit Hotărârii Guvernului nr. 841/1995, cu modificările  ulterioare şi, după caz, declasării 

şi casării, activele corporale de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare 

consumată sau neconsumată şi a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică . 

Mijlocul fix se află în domeniul privat al Comunei Dochia și este total amortizat. 

După scoaterea din funcţiune a mijlocului fix se va proceda la casarea si valorificarea 

acestuia. 

Sumele rezultate din valorificarea mijlocului fix se vor face venit la bugetul local al 

comunei Dochia. 

Faţă de cele expuse mai sus propun scoaterea din funcţiune a mijlocului fix şi, casarea 

acestuia,- autoturismul marca Dacia MCV cu nr. de înmatriculare NT 14 CLD. 

Propun totodată aprobarea componenţei comisiei de evaluare a stării tehnice a 

mijloacelor fixe care urmează a fi scoase din funcţiune precum şi a componenţei comisiei de 

valorificare, comisii alcătuite din personalul de specialitate al primarului comunei Dochia. 

Înaintez spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Dochia, prezentul 

proiect de hotărâre, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

        

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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Primăria Comunei Dochia 

Jud. Neamţ, România 

Strada nr.1, Nr.1223      

CUI 15646469 

 

    

Nr. 7800/09.12.2019                                                                                                                                    

Aprob, 

                                                                                           Ordonator principal de credite 

                                                                                                                      Primar, 

                                                                                                     Păduraru Constantin 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   

 

       În cadru domeniului privat al consiliului local Dochia se regaseste autoturismul Dacia Logan 

Prefernce  având numarul de înmatriculare NT14CLD, nr.de identificare:UU1KSD0KJ39063848, anul 

fabricatiei     , mijloc fix cu marca 49, data darii in folosinta decembrie 2010,amortizata la decembrie 

2016, perioada de folosinta este de 9 ani, având o valoare de amortizare de 38156,11 lei.  

     Ținând cont de cerințele primariei, mijlocul fix Dacia Logan numai corespunde din punct de vedere 

tehnic ,devenind disponibil și propunem scoaterea din funcțiune și valorificarea bunului conform 

O.G. nr.112/2000 și  HG.841/2015 privind bunurile institutiilor publice ce pot fi valorificate. 

     În conformitatea cu Ordonanța nr.80/2001 ,privind Normativele de cheltuieli pentru dotarea cu 

autoturisme ,institutia noastra are dreptul la un singur autoturism.  

 

 

 

 

Contabil, 

Ciocan Agnes 

 


