
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

              H O T Ă R Â R E
privind aprobarea casării, scoateri din gestiune și scăderea din evidențele contabile bunuri (obiecte

de inventar degradate, licente expirate, mobilier, aparatura birotica, active fixe de nartura constructiilor,
programe expirate)

             Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din  data de  29.06.2018.

Având  în  vedere  procesul  verbal  nr.  1072/31.01.2018  încheiat  în  urma  inventarierii  tuturor

valorilor materiale și bănești, precum și a elementelor  de activ și pasiv aflate în sold la data de 31.12.2017

la Primăria oraș Huedin, prin care s-au constatat și s-au propus spre casare  și scoaterea lor din funcțiune,

precum și scăderea  din evidențele contabile a acestora sub formă centralizată pe total unitate,  și ținând

seama de referatul nr. 5875/20.06.2018 înaintat de către direcția economică din cadrul Primăriei orașului

Huedin, prin care solicită aprobarea casarii, scoaterii din gestiune și scaderea din evidentele contabile a

unor bunuri.

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5920/21.06.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

pentru activități economico - financiare la ședința din data de 25.06.2018.

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 in suma totala de 28575,63 lei;

 Licente expirate in suma totala de 5540,84 lei;

 Mobilier, aparatura birotica in suma totala de 6448 lei;

 Active fixe de natura constructiilor in suma totala de 1599,82 lei;

 Programe expirate in suma totala de 929,99 lei;

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

cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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