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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.84/2008 
privind trecerea unor mijloace fixe, din componenţa punctului termic, aflat în proprietatea 

publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui din domeniul public al 
judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acestora 

 
  având în vedere prevederile H.G.nr.2139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, grupa 2, subgrupa 2.1.,clasa 2.1.16., 
subclasa 2.1.16.5; 
 având în vedere prevederile art.10 alin.( 2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
 având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa 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; 
 în temeiul dispoziţiilor art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judeţean Vaslui;  
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului în domeniul privat al   judeţului a 
unor mijloace fixe din componenţa punctului termic aflat în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, 
identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Trecerea în domeniul privat al judeţului a mijloacelor fixe prevăzute la art.1 se face în 
vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acestora. 

Art.3.  Dezmembrarea bunurilor din componenţa punctului termic se va face cu respectarea 
dispoziţiilor O.U.G nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 
nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.4. După scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe Biroul contabilitate din cadrul 
Consiliului judeţean Vaslui va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică. 

                Vaslui, 25 iulie 2008 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                           Contrasemnează: 

                                      Secretarul judeţului Vaslui, 
                                Gheorghe Stoica  
 

                 



ANEXĂ 
          la Hotărârea nr.84 /2008  

ANEXĂ 
 cu mijloacele fixe din componenţa punctului termic  situat în “Pavilionul B” al imobilului din 
municipiul Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.64, proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Vaslui, propuse pentru scoaterea din funcţiune şi casare 
 
Nr. 
crt 

Denumirea 
bunului 

U/M Cantitatea P/U Valoare 

1. cazan PAL 15 buc 2 15800 31600 
2. electrocompresor buc 1 819 819 
3. electroinjector cu manometru buc 1 2500 2500 
4. electroinjector Tip 2 buc 1 1530 1530 
5. electropompă CRIS 125/150 buc 2 1959,6 3919,2 
6. electropompă L 100 buc 2 3798,9 7597,8 
7. electropompă SADU buc 2 775,7 1551,4 
8. motopompă 125 KW buc 1 775,5 775,5 
9. recipient hidrofor 1000 L buc 1 750 750 
10. recipient hidrofor 5000 L buc 2 2100 4200 
11. rezervor consum zilnic 4000 L buc 1 1500 1500 
12. rezervor vas tampon buc 1 950 950 
13. robinet hidrant buc 3 2 6 
 TOTAL    57698,9 

 
   



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
  PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din componenţa punctului termic aflat în 
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean  Vaslui din domeniul 
public în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acestora 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Prin H.G nr.1724/2004 şi Protocolului nr.A2614/4948/24.11.2004, a fost trecut în domeniul 
public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui  imobilul situat în municipiul 
Vaslui, str.Ştefan cel Mare, nr.64, fosta Casă a Armatei Vaslui. În incinta acestui imobil se află un 
punct termic.  
 Punctul termic are în dotare bunurile cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre, bunuri a căror 
menţinere în funcţiune nu se mai justifică, iar perioada de  funcţionare este cu mult peste cea 
prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, 
aprobat prin H.G. nr.2139/30.11.2004.  

 Punctul termic a fost pus în funcţiune în anul 1985, iar în Catalogul privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, la grupa 2, subgrupa 2.1, subclasa 2.1.16.5. 
“Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare”, durata de funcţionare este cuprinsă între 
8 şi 12 ani. 

Punctul termic nu mai este funcţionabil, utilizatorii spaţiilor din acest imobil având instalaţii 
proprii pentru producerea agentului termic necesar încălzirii incintelor ocupate. 

Pentru a da o altă destinaţie spatiilor ocupate de punctul termic este necesară scoaterea din 
funcţiune şi casarea mijloacelor fixe existente.  

Totodată potrivit prevederilor din Ordonanţa 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 precum şi în baza art.10 alin.(2), 
din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare, mijloacele fixe din componenţa punctului termic vor trece din domeniul 
public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea 
acestora. 
 Având în vedere considerentele invocate, am iniţiat proiectul de hotărâre pe care vă rog să-l 
aprobaţi în forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 
 
  


