
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
 
                      H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea casării, scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele contabile a unor bunuri 
degradate: - Aparatură de măsurare și control, Mobilier, aparatură birotică, Obiecte de inventar, Licențe 
expirate și obiecte de inventar primite în folosință 

 
             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020. 

Având în vedere procesul verbal nr. 1010/30.01.2020 încheiat în urma inventarierii tuturor 

valorilor materiale și bănesti, precum și a elementelor de activ și pasiv aflate în sold la data de 31.12.2019 

la Institutia Publica Oras Huedin, prin care s-au constatat si s-au propus spre casare si scoaterea lor din 

functiune, precum și scăderea din evidenţele contabile a acestora. 

Ținând seama de referatul nr. 3917/22.05.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

ex. economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care propune aprobarea casării, 

scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele contabile a bunurilor degradate: - Aparatură de măsurare 

și control în sumă totală de 12.438,09 lei; Mobilier, aparatură birotică în sumă totală de 32.203,00 lei, 

Obiecte de inventar în sumă totală de 36.309,51 lei, Licente expirate în sumă totală de 5.092,11 lei și 

obiecte de inventar primite în folosință în sumă totală de 16.947,28 lei. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3936/22.05.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia economică la ședința din data de 25.05.2020.  

In temeiul prevederilor art. 20-21 din O.U.G nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020, H.G nr. 201/2020, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a, alin.7, lit.h, art.139, și art. 196, alin.1, 

lit.a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ. 

                   H O T Ă R Ă Ș T E 

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

 - Aparatura de măsurare și control, degradate,  în sumă totală de  12.438,09 lei; 

 -  Mobilier, aparatură birotică degradate în sumă totală de   32.203,00 lei, 

 -  Obiecte de inventar degradate in suma totala de    36.309,51 lei,  

 - Licente expirate in suma totala de       5.092,11 lei, 

 - Obiecte de inventar primite in folosinta degradate in suma totala de 16.947,28 lei. 

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

cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.67/29.05.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              12  
        Consilieri absenti    3 
        Votat pentru:   12 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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