
                            R O M Â N I A
             JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI
     __________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea din funcţiune, casarea � i valorificarea unor mijloace 

fixe proprietate privată a  comunei Căneşti , judeţul Buzău

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CANESTI , JUDETUL BUZAU : 
avand in vedere :  

- referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr. 463 din 23
februarie 2021 ;

- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat la nr. 464 din 23
februarie 2021 ;

- avizele cu caracter consultativ la proiectul de hotărâre , emise de Comisiile de specialitate ale
Consiliului Local Canesti  , inregistrate la nr. 471/472/473  din 24 februarie 2021 anexate la
hotărâre ; 

 prevederile art. 4 � i art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

 prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului Romăniei 841 din 23 octombrie 1995 -
(*actualizată*) privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor
apartinând institutiilor publice ; 

 prevederile art. 1- 4 , din Ordonanţa Guvernului Romaniei nr. 112 din 31 august 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 ; 

 prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului Romăniei nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe ; 

 prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare ;

 prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) � i (2) � i art. 139,  alin. (2) din
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;

In temeiul prevederilor : art. 129 , alin. (1) , alin. (2) lit. “d”  alin. (7) lit. „n” şi „s”, art . 139, alin. (3)
şi art. 196, alin. (1), lit. “a” , coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ .

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcţiune si casarea unor mijloace fixe , amortizate total , proprietate
privată a comunei Căneşti , judeţul Buzău , prevăzute în ANEXA care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .

Art.2 (1) Valorificarea bunurilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

  (2) Suma încasată din valorificarea prin casare, se va face venit la bugetul local.
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Art.3. Compartimentul contabilitate va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul
centralizat al bunurilor din domeniul privat al comunei Căneşti , judeţul Buzău .  

Art.4. Primarul comunei prin compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului de
specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 

Art.5. Prezenta se comunică : 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ; 
- Primarului comunei Canesti ; 
- Compartimentului  financiar – contabil  ;
- publică prin afişare – wwwcomunacanesti.ro ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  ,
Consilier local , Florinel MIHU

       CONTRASEMNEAZĂ,                          
Secretarul General al comunei Căneşti

           Vasile EPURAN

Nr. 14 Canesti , Buzău – 25 februarie 2021 ;
„Aceast proiect de  hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in
sedinta din data de 25 februarie 2021 , cu respectarea prevederilor art . 139 , alin. (3)  şi art. 196 ,
alin. (1), lit. “a”, coroborat cu art. (197 – 200 cu referire la hotarari) din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu  un numar de 9(noua)  voturi
„pentru”,          ”- „ abţineri” si „–„ impotriva din numarul  total de 9(noua)  consilieri locali în
funcţie, si  9(noua)  consilieri prezenti la sedinta „
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.14/2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE
Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1 Adoptarea hotărârii1) 25/02/2021

2 Comunicarea către primarul comunei2) 25/02/2021

3 Comunicarea către prefectul județului3) 25/02/2021

4 Aducerea la cunoștnță publică4+5) 25/02/2021

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 25/02/2021

6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte 
juridice7), după caz

-

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”;
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării…;
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.;
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. Cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;art. 198 alin. (1): 
„Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;art. 199 
alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”



                                
A N E X A 

            la Hotărârea Consiliului local Căneşti , comuna Căneşti , 
judeţul Buzău nr. 14 din 25 februarie 2021

MIJLOACELE FIXE PROPUSE SPRE A FI SCOASE DIN FUNCŢIUNE

Nr.
Crt.

Mijloc fix Date de identificare OBS

1. Autoutilitară
„Dacia”

Numar de inmatriculare: BZ 05 JKP Culoare: 
Albastru
An fabrica�ie:2005 
Marca: DACIA 
Tip/Varianta: D4F767/Double Cab
Numar omologare: UU1D4F7675A476865 Masa 
proprie: 1270 kg 
Combustibil: motorină 
Tractiune: 4x4 
Valoare de inventar: Amortizata 100%

Nu
indeplineşte

condiţiile
prevăzute 

H.G.
841/1995 ;

2.
Autoturism

Dacia Super Nova

Numar de inmatriculare: BZ 06 TIX Culoare: Alb
An fabrica�ie : 2001 
Marca: DACIA 
Tip/Varianta: Super Nova
Numar omologare: UUIR5231512928095 Masa 
proprie: 950 kg 
Combustibil: benzina 
Tractiune: faţă
Valoare de inventar: Amortizata 100%

-  „  -

3.
Autoturism

Dacia

Numar de inmatriculare: BZ 07 NWO Culoare: Alb
An fabrica�ie : 1999 
Marca: DACIA 
Tip/Varianta: 1310 L
Numar omologare: UU1R11711X2852225 Masa 
proprie: 940 kg 
Combustibil: benzina 
Tractiune: faţă
Valoare de inventar: Amortizata 100%

-  „  -

4.
Autoturism M1

Lada - Vaz

Numar de inmatriculare: BZ 07 RYW Culoare: 
Albastru
An fabrica�ie : 1999 
Marca: LADA - VAZ 
Tip/Varianta: 2121/40/NIVA
Numar omologare: XTA21214051779666 Masa 
proprie: 1285 kg 
Combustibil: benzina/Gaze
Tractiune: integrala
Valoare de inventar: Amortizata 100%

-  „  -

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier local , Florinel MIHU

    CONTRASEMNEAZĂ ,
Secretarul General al comunei Căneşti

        Epuran Vasile 


