
                                                                                                                                                                                                                                            
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

uzate,  nefolosibile

Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 

Având în vedere Procesul Verbal nr. 323/12.01.2016 încheiat în urma inventarierii tuturor valorilor
materiale și bănești la data de 31.12.2015, prin care sa constatat si s-au propus spre casare si scoaterea din
functiune,  conform situatiei centralizate pe total unitate, și ținând seama de referatul nr. 6852/16.08.2016
înaintat de Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin, prin care solicită aprobarea casării,
scoaterii din gestiune și scăderea din evidențele contabile, conform centralizatorului anexă a următoarelor
bunuri:

– Aparate măsură și control degradate în sumă totală de 2.798,35 lei;
– Licențe expirate în sumă totală de 637,01 lei;
– Obiecte de inventar degradate în suma totală 29.136,94 lei;

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 6964/22.08.2016 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 22.08.2016.

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 Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă casarea, scoaterea din gestiune și scăderea din evidențele contabile, conform 
centralizatorului anexă,  a următoarelor bunuri:

                         Cont  Denumire cont/element
inventariat

    Valoare lei

2130202 ,,Aparate masura si control
degradate ''

2.798,35 

205 ,,Licente expirate''   637,01

30302 ,, Obiecte de inventar degradate'' 29.136,94

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția economică din

cadrul Primăriei Huedin.

Nr.79/30.08.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Lazea Constantin                         Cozea Dan
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