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ROMÂNIA        SE APROBĂ 
JUDEŢUL ARAD                    PRIMAR 
U.A.T. ORAŞ  PECICA                                                   Antal Petru  
Nr. 21990/29.03.2018 
 

RAPORT  
                            29.03.2018 
           În urma : 
 - Notei de constatare nr.18092/05.03.2018,refetatului nr.19802 din 15.03.2018 a 
gestionarului din cadru unitati Caminul cultural Pecica-Turnu –Sederhat , prin care se 
solicită aprobarea scoaterii din funcțiune prin casare pentru demolare. 
 - Rap. 1963/03.07.2018 a serviciului de urbanism, prin care sa constatat gradul de uzura , 
-  HCL . 51/27.03.2018  prin care s-a trecut în domeniul privat . 
    În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și în temeiul Hotararii Guvernului nr. 
909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și 
completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările 
ulterioare, comisia de casare, constituită în baza deciziei ordonatorului de credite 
nr.703/23.11.2017 a procedat la casarea efectivă a activelor fixe care au fost scoase din 
functiune/obiectelor de inventar care au fost declasate, prin procesul-verbal nr. 08/ 
29.03.2018 
         Comisia constituită din:    presedinte – Stanoiov Miodrag,   membrii –   Moț Adela , 
Bobeica Dorina ,   Marcus Florin și-a desfăsurat activitatea în perioada 29.03.2018  la  
U.A.T Oraș Pecica –gestiunea  -  Casa de cultura Turnu.     
  Având în vedere  lista bunurilor din domeniu privat propuse  a fi scoase din funcțiune 
prin casare , comisia de casare  a constatat ca toate  bunurile sunt uzate fizic și/sau moral, 
drept pentru care propunem aprobarea  casării mijloacelor fixe conform Procesului verbal 
de scoatere din  funcțiune și clasare  pentru demolare  . 
         Vă rugăm să analizați propunerile şi a aproba casarea prin scoaterea din folosinţă a 
mijloacelor fixe prin distrugere, demolare  conform normelor în vigoare. 
            Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 2 (doua) exemplare, un exemplar se va 
păstra la compartimentul financiar- contabil, al doilea exemplar la responsabilul de sector 
(sectorul logistic-gestiune)  
 
   Comisia de casare a activelor fixe/obiectelor de inventar:  
    presedinte – Stanoiov Miodrag 
     membrii –   Moț Adela  
                        Bobeica Dorina  
                        Marcus Florin 


