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

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea casării și scoaterii din gestiune a obiectelor de inventar deteriorate,

nefolosibile, a mijloacelor fixe corporale deteriorate, a materialelor consumabile la Spitalul Orășenesc
Huedin.

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere adresa nr. 4042/17.07.2019, înregistrată  cu nr. 6669/17.07.2019 înaintată  de
Spitalul Orășenesc Huedin, respectiv Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Orășenesc
Huedin nr. 3/17.07.2019, prin care solicită  aprobarea casării și scoaterii din gestiune a obiectelor de
inventar deteriorate, nefolosibile, instrumentar ruginit în valoare totală  de 35621,39 lei, respectiv a
mijloacelor fixe corporale deteriorate, uzate, nefolosibile in valoare totala de 99948,83 lei, a materialelor
consumabile (piese de schimb, ambalaje, imprimate medicale, materiale curațenie, materiale sanitare,
materiale sanitare donație) si obiecte de inventar uzate 100%  in valoare totala de 4768,18 lei, și a unor
imprimate medicale cu regim special, din cadrul Biroului de Statistică Spital in valoare totala de 432,60
lei.

Ținând seama de referatul nr.6724/19.07.2019 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din
cadrul Primăriei orașului Huedin.
Luând în considerare prevederile art.2, anexa 2, poziţia 121 din HG nr. 529/2010 privind Unităţile
Sanitare Publice pentru care se transferă Managenentul Asistentei Medicale, art.1, anexa 1 din Ordinul
910/2010, pentru aprobarea Protocolului de predare - preluare în vederea transferului Managementului
Asistentei Medicale a Unităţilor Sanitare Publice , art. 16, 18, alin.1, lit. b din O.U.G nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţă, exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
Autorităţile Administraţiei Publice Locale, și  art. 129, alin. 1, 2, lit. d, alin.7, lit.c, art. 139 alin.1, 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, casarea și scoaterea din gestiune a obiectelor de inventar deteriorate,

nefolosibile, instrumentar ruginit în valoare totală de 35621,39 lei, la Spitalul orășenesc Huedin, conform

anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Se aprobă casarea și scoaterea din gestiune a mijloacelor fixe corporale deteriorate, uzate,

nefolosibile in valoare totala de 99948,83 lei, in cadrul Spitalului orasenesc Huedin, cf. anexei la prezentul

proiect de hotarare.

Art.3. Se aprobă casarea și scoaterea din gestiune a materialelor consumabile (piese de schimb,

ambalaje, imprimate medicale, materiale curațenie, materiale sanitare, materiale sanitare donație) si

obiecte de inventar uzate 100% in valoare totala de 4768,18 lei, in cadrul Spitalului orasenesc Huedin, cf.

anexei la prezentul proiect de hotarare.

Art.4. Se aproba casarea si scoaterea din gestiune a unor imprimate medicale cu regim special din

cadrul Biroului de Statistica Spital in valoare totala de 432,60 lei,  cf. anexei la prezenta hotărâre.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia economica din cadrul

Primăriei  orașului Huedin.

Nr.102/ 25.07.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14
                                                                                               Consilieri absenți:   1

     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemneaza Secretar General UAT Huedin,
ing. Dongolo Csaba  Dan COZEA
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