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         H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  casării,  scoaterea din  gestiune  și  scăderea din  evidențele contabile,  a  unor

bunuri

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Avand  în  vedere  verificarea  privind  starea  tehnică  a  activelor  fixe corporale  și  necorporale,

comisia de inventariere a constatat existența unor active fixe amortizate integral și degradate total, precum

și obiecte de inventar deteriorate, uzate, nefolosibile și care sunt amortizate integral.

Ținând seama de Procesul verbal nr.323/11.01.2017 încheiat în urma inventarierii tuturor valorilor

materiale și bănești la data de 31.12.2016 prin care s-a constatat și s-au propus spre casare și scoaterea lor

din  funcțiune  a  acestora,  și  ținând seama  de  referatul  nr.  5479/19.06.2017 înaintat  de  către  direcția

economică din cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care solicită aprobarea casării, scoaterii din gestiune

și scăderea din evidențele contabile a unor bunuri.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5550/19.06.2017 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 20.06.2017.

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,  a 

următoarelor bunuri:

            -  Obiecte de inventar degradate în sumă totală 57697,73 lei;

            -  Licențe expirate în sumă totală de 2373,32 lei ;

            -  Aparate măsura și control degradate, uzate și amortizate în sumă totală de 5249 lei;

            -  Construcții domeniu privat dezafectate și amortizate integral în sumă totală de 723,17 lei; 

            -  Bilete cu valoare nominală pentru piață expirate în sumă totală de 157499 lei;

            -  Bilete de spectacol expirate în sumă totală de 10010 lei;

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

cadrul Primăriei orașului Huedin.
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