
  

 

R O M Â N I A                   

JUDEŢUL TIMIŞ                 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
-PREȘEDINTE- 

 

 

 

  

 
 

D I S P O Z I Ţ I A 
 

privind scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor propuse pentru 
casare, aflate în gestiunile instituţiilor de cultură 

 
 Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, 
 Având în vedere Referatul  Comisiei de casare şi urmărire a valorificării 
bunurilor casate nr. 18668/17/09.2020 prin care se propune scoaterea din funcţiune 
şi valorificarea bunurilor propuse la casare aflate în gestiunile instituţiilor de cultură; 
 În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată,  
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, cu completările şi modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului României 
nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor 
aparţinând instituţiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare, Ordonanţei 
Guvernului României nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare, 
Hotărârii Guvernului României nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor 
corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi 
modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului României nr. 2139/2004 pentru 
aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, Hotărârii Guvernului României nr. 276/2013 privind stabilirea valorii 
de intrare a mijloacelor fixe, Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 2861/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 

Având în vedere raportul numărul 352/18.09.2020 al Serviciului Consultare și 
Avizare Juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș, 
  În temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit f și art. 196 alin. 1, lit. B din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, emite prezenta 
 

D I S P O Z I Ţ I E : 
 
 Art. 1. (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea bunurilor  
propuse la casare, conform anexelor: 
 
   

1)  Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş     cu anexele 1A şi 2A ; 
2) Muzeului de Artă Timişoara                  cu anexele 1B şi 2B  
3)   Muzeului Banatului Timişoara                    cu anexele 1C şi 2C 
4) Muzeul Satului Bănăţean                                        cu anexele 1D şi 2D 
5) Biblioteca Judeţeană Timiş „Sorin Titel”                 cu anexele 1E şi 2E 
6) Teatrul pentru copii și tineret “Merlin” Timișoara     cu anexele 1F și 2F 

 
  (2) Anexele nr. 1A, 2A, 1B, 2B, 1C, 2C, 1D, 2D, 1E , 2E , 1F și 2F fac 
parte  integrantă din prezenta dispoziţie. 
 



 Art. 2. - Valorificarea bunurilor se va realiza de către serviciile de specialitate 
ale instituţiilor, care vor prezenta comisiei de casare, actele doveditoare până la data 
de 16.10.2020. 
                       Deşeurile provenite din casarea Echipamentelor Electrice şi 
Electronice ( DEEE) vor fi predate centrelor de colectare specializate conform 
Ordonanţei 5 /2015. 
 
 Art. 3. - Serviciile de contabilitate ale instituţiilor vor opera în evidenţa 
contabilă rezultatele scoaterii din funcţiune şi valorificării bunurilor. 
 
 Art. 4. - Prezenta dispoziţie se comunică: 
  -   Instituţiei Prefectului – judeţul Timiş; 
  -   Instituţiilor de cultură nominalizate; 
                     -   Direcţiei Administrarea Patrimoniului. 
                     -   Direcţiei Buget-Finanțe Informatizare 
 
 
 PREŞEDINTE, 
     Călin Ionel DOBRA             Contrasemnează   
                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI TIMIŞ, 
       Ioan Dănuţ ARDELEAN 
 
 
       
 
Timişoara la 21.09.2020 
Nr. 374 
 
 
 
Anexele pot fi consultate la Consiliul Judetean Timis cam . 225 

 
 


