
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  UNGURIU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace fixe aflate in domeniul 

public al comunei Unguriu, judetul Buzau   
 

          Consiliul  local  al  comunei  Unguriu , judeţul Buzău ,  

Având  în  vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Unguriu  nr. 4754/2015;  

- raportul compartimentului de resort nr. 4755 / 2015 ; 

- procesele-verbale nr. 4663/2015 si nr. 4702/2015 ale Comisiei de inventariere a 

elementelor de natura activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii ale comunei Unguriu , 
existente în anul 2015; 

- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local Unguriu ; 

- Prevederile Legea nr. 15 / 1994 ,republicata, amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale, actualizata  ; 

- Prevederile HG nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si 
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe , cu completarile si  modificarile 
ulterioare ; 

- prevederile HG nr. 909/1997 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 15/1994 , cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din legea nr. 
215/2001, privind  administraţia publică locală , republicată ,cu modificările şi 
completările ulterioare , emite următoarea  

HOTARÂRE: 
Art. 1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea   unor mijloace fixe aflate in domeniul public al 

comunei Unguriu si aflate in patrimoniul comunei Unguriu , judetul Buzau , indentificate astfel : 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
inventar 

Denumire Nr. 
Buc. 

Valoare 
inventar (lei) 

Amortizare 
cumulata 

Ramas 
neamortizat 

Valoare  
Reevaluare  

1. 1 WC Scoala Gimnaziala 
« Ing. Oprisan Iarca » 
Unguriu 

1 1,300 1,300 ---  

2 2 Magazie cereale Unguriu 1 13,765 13765 ---  

3  Magazie alimentara 
(fosta alimentara) 

1 1862 1862 ---  

 
Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Unguriu , domnul Tirizica Gheorghita , sa indeplineasca toate 

formalitatile de scoatere din functiune si casare , inclusiv legale de demolarea bunurilor identificate la articolul 
1 al prezentei hotarari . 
     Art. 3.   Secretarul  comunei  va  asigura  aducerea  la  cunostinţă  publică  şi  transmiterea  prezentei  
hotărâri autorităţilor , instituţiilor  şi persoanelor fizice si  juridice  interesate . 
                           
                               Iniţiator ,                                                                            Avizat legalitate ,           

                           Primar ,                                                                            Secretar comună ,  
           Ing. Tirizică Gheorghiţă                                                         Jr. Marin Adrian Vasile 



     Primaria comunei Unguriu 

             Judetul  Buzau 

                - PRIMAR- 

    Nr. 4754 / 01.10.2015 
 

 

 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la  proiectul  de  hotarare privind scoaterea din functiune si casarea unor mijloace 

fixe aflate in domeniul public al comunei Unguriu, judetul Buzau   

 

 
 

 

Domnilor  consilieri locali  , 

 

Dupa cum se stie, in patrimoniul comunei Unguriu se regasesc unele 

mijloace fixe care nu mai exista in fapt , care sunt in stare avansata de degradare , 

motiv pentru care consider oportun ca acestea sa fie scoase din functiune si 

casate. 

Pentru cele de mai sus am promovat acest proiect de hotarare prin 

intermediul caruia se propune scoaterea din functiune si casarea bunurilor 

cuprinse in proiectul de hotarare , cu scopul valorizarii terenurilor pe care acestea 

sunt amplasate . 

 Avand in vedere celede mai sus solicit  avizul Consiliului  local Unguriu 

asupra proiectului de hotarare initiat  . 
 
 

Initiator , 

Primar , 

Ing. Tirizică Gheorghiţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Comunei Unguriu 

            Judetul  Buzau 

        Nr. 4755/ 01.10.2015 
 

 

 

RAPORT SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotarare privind scoaterea din functiune si casarea unor 

mijloace fixe aflate in domeniul public al comunei Unguriu, judetul Buzau   
 

 

Doamna , Domnilor  consilieri locali  , 

 

In patrimoniul comunei Unguriu se regasesc unele mijloace fixe care nu 

mai exista in fapt , care sunt in stare avansata de degradare , identificate conform 

proiectului de hotarare . Un prim pas este adoptarea unei hotarari a Consiliului 

local Unguriu in acest sens , avand ca obiect casarea , respectiv scoaterea din 

evidentele comunei Unguriu ca mijloc fix , demers ce va fi urmat de finalizarea 

procedurilor de catre comisia de casare constituita prin dispozitia primarului 

comunei Unguriu . 

Avand in vedere starea avansata de degradare a acestor bunuri , faptul ca 

acestea sunt amortizate integral , in conformitate cu prevederile Legii nr. 15 / 

1994 , republicata, amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, actualizata  , ale HG nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe , cu 

completarile si  modificarile ulterioare , cat si procesele-verbale nr. 4663/2015 si 

nr. 4702/2015 ale Comisiei de inventariere a elementelor de natura 

activelor,datoriilor şi capitalurilor proprii ale comunei Unguriu , existente în anul 

2015,  se propune scoaterea din functiune si casarea  . 

Pentru cele de mai sus,  solicit avizul Consiliului  local Unguriu asupra 

proiectului de hotarare initiat  . 

 

 

 

Conducator compartiment contabilitate  , 

colectare impozite si taxe locale 

Ec. Enachescu Elena  


