
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

               H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al Orașului Huedin în urma reevaluării 

activelor fixe corporale la data de 31.12.2019, aprobarea inventarul bunurilor din domeniul privat al 

Orasului Huedin în urma reevaluării activelor fixe corporale la data de 31.12.2019, aprobarea scoaterii 

din funcțiune și scăderea din evidențele contabile a activelor fixe corporale constatate la inventariere. 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

Unitatea Administrativ Teritorială  Oraș Huedin a procedat la inventarierea faptică si ulterior la 

reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Orașului Huedin la data de 31.12.2019 cu evaluator 

autorizat SC NGAGE 360 SRL ORADEA, jud.Bihor în baza contractului nr.4780/30.06.2020. 

 Inventarierea reprezintă o operațiune de identificare a bunurilor care aparțin domeniului public și privat 

al unităților administrativ-teritoriale Inventarul bunurilor care constituie domeniul public, respectiv domeniul 

privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor se realizează conform prevederilor art. 289 și 357 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. 

Ținând seama de referatul nr. 9589/11.12.2020 înaintat de d.na Pandrea Rodica în calitate de  Director 

executiv economic în cadrul Direcției Economice a orașului Huedin, prin care propune aprobarea inventarului 

bunurilor din domeniul public al Orașului Huedin în urma reevaluării activelor fixe corporale la data de 

31.12.2019, aprobă inventarul bunurilor din domeniul privat al Orasului Huedin in urma reevaluarii activelor 

fixe corporale la data de 31.12.2019, și aprobarea scoaterii din functiune și scăderea din evidențele contabile a 

activelor fixe corporale constatate la inventariere din varii motive. 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 9625/11.12.2020 înaintat de primar și avizat de comisia pentru 

activități economico – financiare și agricultură  la ședința din data de 14.12.2020. 

Luând în considerare prevederile  art. 2,  2^1 din Ordonanța Nr. 81 din 28 august 2003 privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice: Prevederile LEGE Nr. 79 din 

8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice; art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a, alin.7, lit.c, 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 inventarul bunurilor din domeniul public al Orasului Huedin în urma 

reevaluării activelor fixe corporale la data de 31.12.2019 în valoare totală de 270.033.062,43 lei, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă inventarul bunurilor din domeniul privat al Orașului Huedin în urma 

reevaluării activelor fixe corporale la data de 31.12.2019 în valoare totală de 37.078.436 lei, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă scoaterea din funcțiune și scăderea din evidențele contabile a activelor fixe 

corporale constatate la inventariere din varii motive în valoare totală de 55.295.768,16 lei, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din 

cadrul Primăriei orașului Huedin.  

Nr.164/18.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 15 

       Votat pentru:    15 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 


