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H O  T A R A R EA nr. 33 din 06.09.2021 
aprobarea scoaterii din functine si casare a bunului – mijloc fix,cu durata normala de utilizare 

consumata,apartinand domeniului privat al comunei Calafindesti 
 

Consiliul local al comunei Calafindesti,judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
 - proiectul de hotarare  al primarului comunei Calafindesti, judetul Suceava, insotit de : 

-referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  
inregistrat cu  nr. 4685 din 26.08.2021; 

- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  cu  nr. 4686 din 
26.08.2021; 

- rapoartul  de avizare ale comisiei de specialitate nr. 1  inregistrat sub nr. 4687 din 26.08.2021  ; 
 
   Tinand cont de : 
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-
teritoriale, modificată; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi în temeiul art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) , art. 154 alin. (1), art. 
196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art. 1. alin. (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, în vederea casării  a bunului – mijloc fix,cu durata normala 

de utilizare consumata,apartinand domeniului privat al comunei Calafindesti ; 
alin. (2) Mijloacele fixe prevăzute la alin. (1) sunt evidențiate în registrul mijloacelor fixe și în fișele 

contabile , ca aparținând domeniului privat al Comunei Calafindesti. 
 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bixad și comisia de inventariere. 
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