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HOTARAREA NR.4
din 19.02.2020

Privind casarea Ei scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii omunei Albesti
a clrfilor deteriorate qi inutilizabile

Consiliul Local al comunei Albeqti, judeful Mureq, intrunit in qedinla ordinard,
Avdnd in vedere:
-Proiectul de hotdrare cu referatul de aprobare nr.1268107.02.2020 al primarului comunei

Albeqti;
-cererea cunr.939/29.01.2020 qi Raportul de specialitate cu

doamna ciotloq Ana, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei
aprobarea casdrii qi scoaterea fondului de carte;

Ydzdnd Procesul verbal de casare cu nr.1258107.02.2020 al comisiei de inventariere numitdprin Dispozilia primarului nr.398104.12.2019, cu propunerile de casare qi scoatere din inventarul
Bibliotecii comunei Albegti a c64ilor deteriorate, ,rit" qi care necesitr scoaterea din inventarul
B ibliotecii comunei Albeqti;

din cadrul Consiliului local Albeqti;
in conformitate cu prevederile Legii

completdrile ulterioare qi ale art.40 din
completdrile ulterioare;

nr.940 129.01 .2020 intocmite de
Albeqti, prin care se solicitd

contabilitdfii nr.8211991, republicatd, cu modific[rile gi
Legea bibliotecilor nr.33412002, cu modificirile si

Contrasem neazd pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,

Purcariu D5nut

lin0nd cont de avizele cu nr.1615,16l6;i 1633 din 19.02.2020 ale comisiilor de specialitate

in temeiul dispoziliilor art.729 alin.(2) Iit.,,d,,, alin.(7) lit.,,a,, qi 1it.,,d,,, coroborate cu
dispoziliile art.196 alin.( 1) lit."a" din Ordonanla de Urgenld a Guvemul ui nr.5712019 privind Codul
Administrativ

HOTARAgTE:

Art.1. Se insuqegte procesul-verbal nr.1258107.02.2020 privind casarea carlilor deteriorate,
uzate gi care necesitd scoaterea din inventarul Bibliotecii comunei Albeqti, incheiat la data de
07 '02'2020 de cdtre comisia de inventariere din cadrul Primdriei comunei Albeqti, cu anexa tabelul
pentru casarea cdrlilor deteriorate,uzate, care necesitd scoaterea din inventar, av6nd 47 defile de la
nr.1 la nr.47, cuprinzdnd un numf,r de 1882 volume in valoare totald de l5.9g7,7lei.

Art,Z. Se aproba casarea qi scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii comunei
Albegti a cdrlilor deteriorate gi inutilizabile in numdr de 1882 volume, in valoare totald de15.9g7.7
lei, conform procesului-verbal de casare insugit conform art.l, anexd laprezentahot6rdre.

Art'3. Volumele scoase din inventar vor fi valorificare prin cenirele autorizate de colectare
h6rtie Ei carton.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza Primarul comunei Albeqti care prin
intermediul compartimentelor de specialitate va intreprinde toate acliunile necesare.

Art'S. Prin grija secretarului general al UAT Albeqti piezenta se comunic6 Instituliei
Prefectului- Jude{ul Mure;, Primarului comunei Albeqti, Bibliotecii comunei AlbeEti, compartiment
flnanc]ar contabil, qi se aduce la cunostinfd publicd prin afi;area la sediul primdriei comunei Albesti
qi publicarea pe site-ul comunei la adresa www.primariaalbesti.ro.

PRE$EDINTE

ru

DE $EDINTA,



ROMANIA
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COMUNA ALI}ESTI
P]RIMARIE
N r. I 258/07 .02.2020

ANEXA la HCL nr.4 din 19.02.2020

PROCES VERBAL
de casare qi scoatere a fondului de carte din inventarul Bibliotecii comunei Albesti a

c6r{ilor deteriorate Ei inutilizabile

incheiat a2i,07.02.2020, in urma verificdrii generale a fondului de carte din patrimoniul
Bibliotecii comunei Albeqti.

Ca urmare a solicitdrii scrise din partea Bibliotecii comunei Albeqti din data de
27.08.2019, inregistratd cu nr.939129.01.2020, findnd cont de prevederile legaie in vigoare, in
conformitate cu prevederile Legii contabilitdlii nr.82ll99l, republicat6, c-u modificarile qi
completdrile ulterioare evidenla contabild qi inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul
comunei este obligatorie. De asemenea potrivit art.4O alin.l din Legea bibliotecilor
nt.33412002, cu modificdrile qi completdrile ulterioare "Docltmentele afiate tn colecliile
bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune squ care au fost ciqsate tn categoria
bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural nalionai mobil, nu sunt miiioace
fixe ;i sunt evidenliate, gestionate ;i inventariate in condiyiile legii." Casarea carliloiuzate
fizic qi moral se poate face in condiliile prevederilor art.40 alin.2 din legea bibliotecilor
nt.33412002 , eliminarea acestora "se aplicd numai bunurilor culturale ,o*uir, uzatefizic sau
moral, dupd o perioadd de minimum 6 luni de la achizilie, prin hotdrdrea conducerii
bibliotecii. "

ln condiliile in care ultima casare a avut loc in anul2005 conform procesului-verbal de
casare din data de 31.12.2005, este necesard o noud operaliune de casare pe de o parte atdt
pentru eliminarea publicafiilor cuprinzdnd informafii depd;ite, iar, pe ae atta parte, pentru
eliminarea publicaliilor uzate fizic qi moral qi crearea de spalii ,qo. u.."ribile pentru noi
publicalii.

Inventarierea fondului de carte s-a desfrEurat in perioada05.12.2019 - 30.12.2019,in
timpul programului de lucru al Bibliotecii comunei Albeqti.

La verificarea fondului de carte s-a avut in vedere:
l.Starea de conservare
-publicalii cu deteriordri frzice ireversibile - lipsa unor pdrli din lucrare, pagini distruse;
-publicafii cu deteriordri chimice gi biochimice ireversibile netratabile, sau care necesitd

tratamente costisitoare.
2.Numdr de exemplare
-numdr de exemplare nejustificat de mare in raport cu normele de completare in vigoare,

cu valoarea informafionala a publicaliilor respective, precum qi gradul de circulalie/cerere,
determinat de numdrul de solicitdri ale beneficiarilor;

-numere int6mpldtoare din volume de carte sau presd.
3 . Continut informational depd;it
-gradul de actualitate al informaliei cultural-qtiinlifice al con{inutului perimat;
-publicafii cu conlinut tehnic foarte vechi, multe dintre acestea avAnd vechime de peste

30 de ani;
-pierdere naturald datorate unor cauze care nu puteau fi inldturate(pagube provocate din



riscul normal al serviciului).
ln urma incheierii verificdrii, comisia de inventariere a constat urmdtoarele:
-Motivele casdrii: carlile propuse pentru casare sunt uzate fizic sau moral, fiind

deteriorate fizic ireversibil qi/sau avdnd gradul de actualitate al informaliei cultural-qtiinlifice
al conlinutului perimat, multe dintre acestea avdnd vechime de peste 30 de ani;

-Numdrul ;i valoarea cdrlilor propuse pentru casare: Cd4ile propuse pentru casare sunt
eviden{iate in anexa la prezentul proces verbal-* tabelul pentru casarea cdrlilor deteriorate,
uzate, care necesitS scoaterea din inventar, avdnd 47 de file de la nr.1 la nr.47 , cuprinzdnd un
num[r de 1882 volume in valoare totald de 15.987,7 lei.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in trei exemplare din care unul
pentru Biblioteca comunei Albeqti gi doud pentru Primdria comunei Albeqti, Serviciul
Contabilitate.

Data: 07 .02.2020.

Comisia de inventariere:
Pregedinte: Igna AlexandrLi

Membrii: Murea Steluta

Pleqa Paul Cdtdlin..............
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