
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
HOTARAREA Nr........

din...............
Privind casarea qi scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii omunei Albesti

a cir(ilor deteriorate qi inutilizabile

Consiliul Local al comunei Albeqti, judelul MureE, intrunit in Eedinla ordinarf,,
Avdnd in vedere:
-Proiectul de hotdrdre cu referatul de aprobare nr.1268107.02.2020 al Primarului comunei

Albeqti;
-Cererea cunr.939129.01.2020 Ei Raporlul de specialitate cu ru.940129.01.2020 intocmite de

doamna Ciotloq Ana, bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunei Albeqti, prin care se solicitd
aprobarea casdrii ;i scoaterea fondului de carle;

Vdzdnd Procesul verbal de casare cu nr.1258107.02.2020 al comisiei de inventariere numitd
prin Dispozilia prrmarului nr. 398104.12.2019, cu propunerile de casare qi scoatere din inventarul
Bibliotecii comunei AlbeEti a chrfilor deteriorate, uzate qi care necesitd scoaterea din inventarul
Bibliotecii comunei Albeqti;

Jindnd cont de avrzele comisiilor de specialitate cu nr............... din cadrul
Consiliului local AlbeEti;

in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.8211991, republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare qi ale art.40 din Legea bibliotecilor nr.33412002, cu modificSrile qi

completdrile ulterioare;
In temeiul dispoziliilor art.l29 alin.(2) lit.,,d", alin.(7) lit."a" si lit.,,d", coroborate cu

dispoziliile art.l96 alin.( 1) lit."a" din Ordonanla de Urgen!6 a Guvernultri nr.5712019 privind Codul
Administrativ

HorARAgrE:

Art.1. Se insuqeqte procesul-verbal w.1258107.02.2020 privind casarea cdr{ilor deteriorate,
uzate gi care necesit6 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 de file de la
nr.1 la nr.47, cuprinzdnd un numdr de 1882 volume in valoare totald de 15.987,7 lei.

Art.2, Se aproba casarea qi scoaterea fondului de carte din inventarul Bibliotecii comunei
Albeqti a cdrlilor deteriorate qi inutilizabile in numdr de 1882 volume, in valoare totald de15.987,7
lei, conform procesului-verbal de casare insugit conform art.1, anexd laprezentahotdrdre.

Art.3. Volumele scoase din inventar vor fi valorificare prin centrele autorizate de colectare
hdrtie gi carton.

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

Art.S. Prin glija secretarului general al UAf AlbeEti prezenta se comunica Instituliei
Prefectului- Judelul Mureq, Primarului comunei Albeqti, Bibliotecii comunei Albeqti, comparliment
financiar contabil, Ei se aduce la cunoqtinli publica prin afiEarea la sediul Primdriei comunei Albesti
qi publicarea pe site-ul comunei la adresa www.primariaalbesti.ro.

PRIMAR, 4m\
f.'#3T,^ )6e/

$ovrea Nicolae ,
Av izat pentru Ie galitate,



ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNAALBE$TI
PRIMARIE
Nr.1268/07 .02.2020

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotlrflre privind casarea Ei scoaterea fondului de carte din inventarul

Bibliotecii comunei Albeqti a cirfilor deteriorate qi inutilizabile

Ca urmare a solicitdrii scrise din partea Bibliotecii comunei Albeqti din data de 27.08.2019,
inregistrat[ cum.939129.01.2020, lindnd cont de prevederile legale in vigoare, in conformitate cu
prevederile Legii contabilitdlii nr.8211991, republicatd, cu modific[rile gi completf,rile ulterioare
evidenla contabild qi inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul comunei este obligatorie. De
asemenea potrivit art.40 alin.l din Legea bibliotecilor nr.33412002, at modificarile qi completdrile
ulterioare "Documentele aJlate tn colecliile bibliotecilor, care au stqtut de bunuri culturale comune
sat4 care au fost clasqte tn categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul culturql
nalional mobil, nu sunt mijloace /ixe Si sunt evidenliate, gestionate ;i inventariate tn condisiile legii. "
Casarea carfilor uzate frzic qi moral se poate face in condiliile prevederilor art.4O alin.2 din legea
bibliotecilor nr.33412002 , eliminarea acestora "se aplicd numai bunurilor culturale comune, uzate

fizic sau moral, dupd o perioadd de minimum 6 luni de la achizilie, prin hotdrdrea conducerii
bibliotecii. "

in condiliile in care ultima casare a avut loc in anul 2005 conform procesului-verbal de casare
din data de31.12.2005, consider c5 este absolut necesari o noud operaliune de casare pe de o parte
atdt pentru eliminarea publicaliilor cuprinzdnd informalii depdgite, iar pe de altd parte, pentru
eliminarea publicaliilor uzate fizic ;i moral ;i crearea de spa(ii uEor accesibile pentru noi publicalii.

Ca urmate, prin comisia de inventariere numitd prin Dispozilia Primarului nr.398104.12.2019
a fost realizatdinventarierea fondului de carte a Bibliotecii comunei Albeqti in urma cdreia arezultat
un numdr de 1882 volume, in valoare totalS de 15.987,7 lei, propuse spre casare Ei scoatere din
inventar.

in aceste condilii, in temeiul dispoziliilor art.l29 alin.(2) lit.,,d", alin.(7) lit."a" qi lit.,,d",
coroborate cu dispoziliile art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanla de Urgen!6 a Guvernului nr.5712019
privind Codul Administrativ, supun spre dezbatere qi aprobare proiectul de hotdr6re anexat.

PRIMATT,

$ovrea Nic
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ITOMANIA
JUDri'ruL MURE$
coMUNA ALrln$Tl
PITIMARTIi
Nr.1258/07 .02.2020

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

cIr{ilor deteriorate qi inutilizabile

incheiat azi, 07 .02.2020, in urma verificdrii generale a fondului de carte din patrimoniul
Bibliotecii comunei Albe;ti.

Ca urmare a solicitdrii scrise din partea Bibliotecii comunei AlbeEti din data de

27.08.2019, inregistratd cu nr.939129.01.2020, lindnd cont de prevederile legale in vigoare, in
conformitate cu prevederile Legii contabilitSlii w.8211991, republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare evidenla contabilS qi inventarierea bunurilor aflate in patrimoniul
comunei este obligatorie. De asemenea potrivit afi.40 alin.l din Legea bibliotecilor
nr.33412002, cu modificarile Ei completdrile ulterioare "Documentele a/late tn colecyiile
bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria
bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural nalional mobil, nu sunt mijloace

fixe;i sunt evidenliate, gestionate;i inventariate tn condiliile legii. " Casarea carlilor uzate
fizic qi moral se poate face in condiliile prevederilor art.40 alin.2 din legea bibliotecilor
nr.33412002 , eliminarea acestora " se aplicd numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau

moral, dupd o perioadd de minimum 6 luni de la achizilie, prin hotdrdrea conducerii
bibliotecii. "

in condiliile in care ultima casare a avut loc in anul 2005 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 publicaliilor cuprinzdnd informalii depdEite, iar, pe de altd parte, pentru
eliminarea publicafiilor uzate fizic Ei moral qi crearea de spalii uEor accesibile pentru noi
publicalii.

Inventarierea fondului de carte s-a desfbgurat in perioada 05.12.2019 - 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
-publicafii cu deterior[ri fizice ireversibile - lipsa unor pdrli din lucrare, pagini distruse;
-publicalii cu deteriordri chimice qi 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 informafionald a publicaliilor respective, precum Ei gradul de circulalielcerere,
determinat de numdrul de solicitiri ale beneficiarilor;

-numere intAmpldtoare din volume de carte sau pres6.

3.Continut informalional depd$it
-gradul de actualitate al informaliei cultural-qtiin{ifice al con}inutului perimat;
-publicalii cu conlinut tehnic foarte vechi, multe dintre acestea avdnd vechime de peste

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



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

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

-Numdrul $i valoarea cdrlilor propuse pentru casare: C6rlile propuse pentru casare sunt
evidenliate in anexa la prezentul proces verbal-* tabelul pentru casarea cd4ilor deteriorate,
uzate, care necesitd scoaterea din inventar, avdnd 47 de file de la nr.1 la nr.47 , cuprinzdnd un
numdr 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 AlbeEti qi doud pentru Primdria comunei Albegti, Serviciul
Contabilitate.

Data: 07.02.2020.

Comisia de inventariere:
PreEedinte : Igna Alexandru

Membrii: Murea Steluta

Pleqa Paul Cdtdlin....................1

tuq
Baciu Horaliu Cristian........



RAPORT DE SPECIALITATE

al BiblioteciicomuneiAlbegti la Proiectul de Hoti16re privind scoaterea din inventarul
bibliotecii a cIr!ilor deteriorate si inutilizabile

Sub aspect fizic colecliile bibliotecilor sunt constituite dintr-o mare varietate de
publicalii ;i alte documente de biblioteci a cdror reunire gi grupare, potrivit unor criterii
prestabilite, alcituiegte fondul general de publica!ii.

lndiferent insi de forma sub care se prezinti publicatiile, o caracteristicl le este
totugi comunS: comunicarea, mesajul au un suport material care le fixeazi pi le conservS in
timp. in funclie de rezistenla materialului suport de text, de compozi!ie chimic5 gi de
caracteristicile sale fizice, durabilltatea documentelor poate fi apreciatd ca fiind bund sau
rea.

in majoritatea lor, materialele suport de mesaj sunt de proveninli organici cu
caracteristici chimice sitehnologice diferite, ponderea av6nd-o h6rtia de diverse calit51i, apoi
textilele legiturilor, adezivi, cerneluri pi coloran!ii. Tn principiu, aceste materiale sunt foarte
sensibile la acliunea factorilor deterioranli externi.

Colecliile biblioiecilor sunt supuse unor procese de degradare progresivi ca urmare a

conlucririi mai multor factori.
Pe 16ngd procesul natural de imbitr6nire, inerent oricirui material de naturi

organicS, suferit de materialele care intr5 in alcituirea volumelor (h5rtie, carton, p6nzi
etc.)mai au loc o serie de alteriri complexe de naturd mecanicS, fizico-chimici si biologici.

Materilele sunt supuse unortransformari care au locfari a putea fi sesizate. Procesul
de trasformare este lung nu se vede, se vid doar urmirile, efectele. Procesuleste criptic.

DeteriorErile gi imbit16nirea survenite in colecliile de publicatii pot fi in funclie de
cauzele care le provoaci, urmitoarele:

Deteriordrile meconice sou sociale datorate marii frecvenle a irnprumutului
publicaliilor, c6t gi condiliilor de depozitare gi neglijenlei care se manifesti in minuirea
publicaliilor ( indoire, risfoire neglijenti a paginilor tiieri ale paginilor etc.).

Deteriordrile dotorote proceselor fizico-chimice cauzate de influenla luminii,
temperaturii gi umiditilii, care determini in ultimi instan15 " imbStr6nirea" materialului
suport gi se soldeazd cu decolorare, deformare, uzurl prematurS, dezagregare etc.

Deteriordri datorate foctorilor biologici - mucegaiuri, insecte, animale care prin
activitatea lor vitalS provoaci serioase prejudicii acolo unde ele apar.

Deteriordri opdrute in cadrul Bibliotecii comunei Albegti ( degi se pot lua in
considerare toli factorii expusi mai sus), in principal au survenit din cauza unei mari
frecven!e a imprumutului publica!iilor c6t gi a vechimiiin ani a lor.

Datoriti unei legislalii defectuoase p6ni la aparilia in anul 2OOZ a Legii bibliotecilor
nr.334/2002 scoaterea din uz a documentelor de biblioteci nu s-a putut face dec6t arareori
giintr-o cantitate scizuti a lor.

Odati cu aparilia Legii nr. 334/2002 ( republicatS in 2005), in art. 40 alin. 2 se
specificS:

" Eliminarea documentelor din coleclii se aplicS numai bunurilor culturale comune,
uzate fizic sau moral, dupd o perioadi de minimum 6 luni de la achizilie, prin hotS16rea
conducerii bibliotecii" d6nd posibilitatea scoateril din fond a documentelor de biblioteci
uzate gi inutilizabile.



Specific ci precedenta scoatere din fondul bibliotecii s-a efectuat in anul 2005

finalizati prin Procesul Verbal nr.290177.17.2005 / incheiat 31.12.2005.

Anul acesta scoaterea din inventarul bibliotecii finalizati prin Procesul Verbal

nr. ... ......... .........../incheiat la data de......

Av6nd in vedere cele de mai sus sus!inem Proiectul de Hoti16re prezentat de D-nul

primar Nicolae $ovrea.

Bibliotecar responsa bil :

27.08.2019
Ciotlog Anca

|.r',pltd* r.



Citre Consiliul Local Albe;ti,

Subsemnata Ciotlog Ana ( Anca), bibliotecar al Bibliotecii publice a

comunei Albegti, prezint urmdtoarele titluri propuse pentru casare prezent6nd
un grad ridicat de uzuri fizici gi morala.

Conform legii bibliotecilor 334/31, mai 2002 revizuitd pi adiugiti Art. 40
privind Patrimoniul mobil al bibliotecii alin (2) Eliminarea documentelor
comune, uzate fizic sau moral, dupd o perioadi minim 6 luni de la achizilie, prin
hotirSrea Conducerii bibliotecii.
Legea Bibliotecilor nr.334 /2002, republicati in M.O. al Rom6niei, partea I nr.
132 din Ll februarie 2005.

Precizez cd aceste broguri gi cirli sunt din anii 1953-1962-1970-2000,
uzura lor este atdt fizici c6t gi moralS.
Rezultatele inventarierii sunt cuprinse ?n listele de inventar si recapitulafia,
anexate prezentului proces - verbal.

Bibliotecar: Ciotlog Ana (Anca)

27.08.201.9
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