
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

          H O T Ă R Â R E
Privind  casarea, scoaterea  din gestiune și scăderea din evidentele contabile a  bunurilor:

obiecte de inventar degradate
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Avand in vedere  procesul verbal nr.1279/30,01,2019 incheiat in urma inventarierii tuturor

valorilor materiale si banesti, precum si a elementelor de activ si pasiv aflate in sold la data de
31.12.2018 la Institutia Publica Oras Huedin ,prin care s-au constatat si s-au propus spre casare si
scoaterea lor din functiune, precum si  scăderea din evidenţele contabile a acestora sub formă
centralizată pe total unitate
astfel :

Simbol cont Denumire cont/ element inventariat Nr.
inventar

Anul
amortiz.
complete

Valoare
 - lei-

213.03.00.02.02.
01

Autoturism Dacia Logan- CJ.10.ZOS 2300003 2012 34699.84

Autoturism teren ARO- CJ.10.POH 2300006 2008 44371.28
Buldozer 2300002 2014 24000
Autospeciala Gradinariu- CJ,11.HIE 2300007 2014 184104.65
Autospeciala Gradinariu- CJ,11.HIB 2300009 2014 184104.65
Total mijloace de transport 471280.42

303.02 Obiecte de inventar 5459.94
205 Licente antivirus UPDATE 927.25

TOTAL 477667.61
Tinand seama de referatul nr. 4059/17.04.2019 inaintat de  Pandrea Rodica in calitate de Director

ex. economic in cadrul Directiei Economice al Orasului Huedin.
Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 4079/18.04.2019 înaintat de primar ș iavizat de comisia

pentru activitati economico – financiare la ședința dion data de 24.04.2019.
Luând în considerare prevederile art. 36, alin. 2, lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi  art. 45   din Legea  nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
H O T A R A S T E

Art.1.  Se aprobă casarea, scoaterea  din gestiune și scăderea din evidentele contabile a  bunurilor:

1. obiecte de inventar degradate in suma totala de 5.459,94 lei;

2. Licente expirate in suma totala de 927,25 lei;

3. Mijloace de transport amortizate integral in suma totala de 471.280,42 lei;

Art.2. Se aproba contractarea de servicii de specialitate privind evaluarea activelor fixe (mijloace

de transport).

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia economica din

cadrul Primăriei Huedin.

Nr.68/24.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela    Cozea Dan
LS………………………


