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pentru: modificarea Dispoziţiei nr. 429 din 09 iulie 2021 privind constituirea 
comisiei de evaluare pentru scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea 
activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul 
Judeţului Teleonnan 

Preşedintele Consiliului Judeţean Teleonnan, Adrian Ionuţ Gâdea, 

Având în vedere: 
- referatul nr. 19628NII AI din 19 octombrie 2021 al Direcţiei economice privind 

necesitatea prelungirii perioadei în care comisia de evaluare, pentru scoaterea din 
funcţiune, casarea şi valorificarea activelor fixe corporale şi a obiectelor de inventar 
aflate în patrimoniul Judeţului Teleonnan îşi va desfăşura activitatea; 

- avizul Direcţiei Juridice nr. 19865 din 22 octombrie 2021; 
- prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere 

fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corp orale şi necorporale, cu modificările 
ulterioare, aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr. 909/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei 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; 

- prevederile art. 7 alin. (1) şi alin (3), art. 8 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 
82/1991, republicată (4), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin (1) lit.f) din Anexa la Hotărâre a Consiliului Judeţean 
Teleonnan nr. 134 din 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Teleorman; 

- prevederile art. 191 alin (1) lit.f) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
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