
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 
 

 

ORDIN 
privind constituirea comisiei de analiză și a comisiei de casare a 

mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune și a 

bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe, propuse  
pentru  declasare și casare 

 
 Prefectul Judeţului Sibiu,  
         În baza referatului nr. 5443/08.03.2022 al Serviciului Financiar, 

Resurse Umane şi Administrativ prin care se propune emiterea unui ordin 
privind constituirea comisiei de analiză și a comisiei de casare a mijloacelor 
fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune și a bunurilor materiale, altele 
decât mijloacele fixe, propuse pentru  declasare și casare, 

         Având în vedere prevederile art. 14 alin. (2), art. 39 alin. (1), art. 

40 – 47, art. 65 alin. (1), art. 70 alin. (1) din Instrucțiunile nr. 167/2009 
privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în 
unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
             emite următorul ,  

O R D I N  : 
 

Art.1.- (1) Se constituie comisia de analiză a mijloacelor fixe 
propuse pentru scoaterea din funcțiune și a bunurilor materiale, altele 
decât mijloace fixe, propuse pentru declasare și casare, în următoarea 
componenţă : 

 
- Președinte  Subprefect   Șebu Sebastian Gheorghe 
- Membri:  Director Cancelarie Țițirigă Dorin Grigore 
  Consilier achiziții  Troancă Diana Maria  
  Inspector   Cismaru Daniel   
  Consilier   Chiș Rita  

 
      (2) Comisia de analiză a mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea 

din funcțiune și a bunurilor materiale, altele decât mijloace fixe propuse 

pentru declasare și casare are următoarele obligații:  

a. verifică la fața locului starea bunurilor propuse pentru scoaterea din 
funcțiune și conformitatea datelor cuprinse în documentația referitoare 
la acestea, consemnând în scris rezultatul analizei efectuate; 

b. completează coloanele corespunzătoare din lista cu propunerile de 
declasare și casare și o semnează; 



c. avizează listele de declasare și casare a bunurilor materiale, altele decât 
mijloacele fixe. 

            Art. 2.- (1) Se constituie comisia de casare a mijloacelor fixe 

propuse pentru scoaterea din funcțiune și a bunurilor materiale, altele 

decât mijloace fixe, propuse pentru declasare și casare, cu următoarea 

componență: 

- Președinte   Subprefect   Moșin Daniel   
- Membri:   Manager public  Macrea Rareș               
   Consilier   Nan Dorin   

           (2) Comisia de casare a mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea 

din funcțiune și a bunurilor materiale, altele decât mijloace fixe, propuse 

pentru declasare și casare are următoarele obligații: 

In ceea ce privește mijloacele fixe: 

a. să verifice, obiect cu obiect, pentru a se convinge dacă bunurile au fost 
propuse pentru casare ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale; 

b. să urmărească existența ansamblurilor, subansamblurilor, părților 
componente şi a altor elemente ale bunurilor respective, inclusiv a celor 
din inventarele de complet. În cazul când constată lipsa nejustificată a 

unora din acestea, bunurile în cauză se casează numai după executarea 
cercetării administrative; 

c. să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare şi 
să stabilească părțile componente, piesele și materialele refolosibile ce 
trebuie recuperate; 

d. să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale; 
e. să verifice dacă listele cu propuneri de casare au toate avizele şi 

aprobările prevăzute de normele legale; 
f. să își desfășoare activitatea în prezența tuturor membrilor comisiei, pe 

timpul operațiunii de casare; 
g. să evalueze componentele - ansambluri, subansambluri, piese etc. - 

rezultate în urma dezmembrării care pot fi folosite în starea în care se 
află sau prin recondiționare; 

h. să întocmească procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare a 
mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri și să îl supună 
aprobării celor în drept. 

În ceea ce privește bunurile materiale, altele decât mijloace fixe, propuse 
pentru declasare și casare: 

a. să verifice, obiect cu obiect, dacă bunurile propuse pentru casare 
îndeplinesc condițiile legale; 

b. să execute casarea propriu-zisă, potrivit normelor tehnice în vigoare, şi 
să stabilească care sunt materialele refolosibile ce trebuie recuperate; 

c. să respingă de la casare bunurile care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute de normele legale; 

d. să verifice dacă listele cu propuneri de declasare și casare au toate 

avizele şi aprobările necesare; 



e. să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor și să îl supună 
aprobării celor în drept. 

          Art. 3. – Cele două comisii își desfășoară activitatea cu respectarea 
prevederilor Instrucțiunilor nr. 167 / 2009 privind scoaterea din funcțiune, 
valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și 
Internelor. 
         Art. 4.- Comunicarea ordinului revine Serviciului Financiar, Resurse 
Umane şi Administrativ. 

 

 

 

P R E F E C T, 

Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

 

  

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibiu, în 17.03.2022 

Nr. 149 
 

 

 

 

 

 


