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DISPOZIȚIA  Nr. 224 / 2020 
privind numirea comisiei de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului 

Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020  
 

 
       Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de dispoziție propus de Direcția 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 
13345/02.09.2020; 
       în conformitate cu prevederile: 
         - Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare  a activelor corporale  care alcãtuiesc domeniul public 
al statului şi al unitãţilor administrativ teritoriale; 
         - Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, republicatã, cu modificările și completările ulterioare; 
         - Hotãrârii Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 
         - Ordonanţei Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
         - Hotãrârii Guvernului nr.841/1995 privind procedurile transmiterii fãrã platã şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 
         - Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv; 
         - art.191 alin.(1) lit.f) şi alin.(6) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        în temeiul art. 196 alin (1) lit. b) potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 

 
D I S P U N: 

 
  Art. 1. Se numeşte comisia de avizare, casare şi valorificare a inventarului patrimoniului 
Consiliului Judeţean Vaslui pentru anul 2020 în următoarea componenţă: 
     Preşedinte – Condrachi Maghiţa, consilier Direcţia Economicã;    
     Membri   - Puni Mircea Dan, şef Serviciul Administrativ, protecţia muncii şi apãrare 
împotriva incendiilor 

        - Dohotaru Cristan Vasile, consilier Direcţia Tehnică; 
        - Dudău Alexandru, consilier Direcţia Tehnică; 
        - Ţibuleac Valentina, inspector specialitate Serviciul Contabilitate. 

 Art. 2. Comisia constituită potrivit art.1 îndeplineşte următoarele atribuţii: 
   a) identifică stadiul fizic al bunurilor nominalizate de comisia de inventariere pe listele 
cu propunerile pentru casare/declasare a bunurilor de natura mijloacelor fixe şi obiectelor 
de inventar, în urma operaţiunilor de inventariere; 
   b) detaliază separat pe o listã, bunurile care nu mai pot fi utilizate ce vor fi aduse la 
cunoştinţa ordonatorului de credite pentru fi disponibilizate; 
  c) va scoate din funcţiune, va valorifica şi va casa activele de natura mijloacelor fixe, cu 



durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu 
se mai justifică. 
  Art.3. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare complet 
amortizatã sau cu valoarea de intrare rămasă nerecuperatã se face cu aprobarea 
ordonatorului de credite. 
  Art. 4. După scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea şi, 
după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere 
fără platã şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi reglementărilor 
specifice. 
  Art.5. Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea 
cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local. 
   Art.6 Cu ocazia casării se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe şi la valorificarea 
acestora, potrivit reglementărilor elaborate în mod distinct. Declasarea şi casarea unor 
bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, se va face doar cu aprobarea ordonatorului 
principal de credite. 
   Art.7. (1) La finalul operaţiunilor de casare şi valorificare a inventarului rezultatele vor 
fi expuse într-un proces verbal, care va fi predat Serviciului Contabilitate. 
             (2) Perioada de desfãşurare a operaţiunilor nominalizate mai sus este 09.11.2020 – 
30.11.2020. 
    Art.21. Prezentul act administrativ se va comunica persoanelor nominalizate la art.1,  
precum și Direcției Economice a Consiliului Județean Vaslui în vedere ducerii la îndeplinire. 
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