
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN  
                                                                                      H O T Ă R Â R E
               privind aprobarea  valorii juste a obiectelor de inventar provenite din active fixe corporale amortizate 
integral și care au o valoare mai mică decât valoarea minimă stabilită prin Hotărâre a Guvernului de 2.500 lei, 
ale UAT Oraș Huedin.

                Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa  extraordinară din data de 16.11.2015.
Având în vedere Dispoziția Primarului nr.554/21.10.2015, privind constituirea comisiei pentru 

elaborarea normelor proprii atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru instituţiile subordonate, pentru 
stabilirea bunurilor cu caracter specific din categoria activelor fixe corporale care au însuşiri comune 
materialelor de natura obiectelor de inventar şi care se trec în categoria acestora, precum și stabilirea valorii 
juste a obiectelor de inventar provenite din active fixe corporale amortizate integral și care au o valoare mai 
mica decât valoarea minimă stabilită prin Hotărârea Guvernului de 2.500 lei.

Ținând seama de  referatul nr. 9700/12.11.2015 înaintta de  Direcția economica din cadrul Primăriei
prin  care  propune  aprobarea  valorii  juste  a  obiectelor  de  inventar  provenite  din  active  fixe  corporale
amortizate integral si care au o valoare mai mica decat valoarea minima stabilita prin Hotarare a Guvernului
de  2500  lei,  ale  UAT  Oras  Huedin,dupa  cum  urmeaza:  -  aparatura  birotica  cont.214  in  suma  totala  de
253.043,07 lei.

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr, 9774/2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 16.11.2015.

In  temeiul  prevederilor  Ordinului  Nr.  221  din  2  martie  2015  pentru  completarea  Normelor
metodologice privind reevaluarea  şi  amortizarea  activelor fixe  corporale  aflate  în patrimoniul  instituţiilor
publice,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  economiei  şi  finanţelor  nr.  3.471/2008,  art.36,  alin.1,2,  lit.d,
alin.6.14 si 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 valoarea justă a obiectelor de inventar provenite din active fixe corporale amortizate
integral și care au o valoare mai mică decât valoarea minimă stabilită prin Hotărâre a Guvernului de 2.500 lei,
ale UAT Oraș Huedin, astfel:

– aparatura birotică cont.214 în sumă totală de 253.043,07 lei
– aparate  și  instalații  de  măsură  și  control  cont.213.2  în  sumă  totală  de  5.735,25  lei,

conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul
Primăriei orașului Huedin.

 Nr. 147/ 16.11.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13

              
 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Farkaș Marius Cozea Dan

            
   


