
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 funcțiune a activelor fixe corporale degradate, constatate în urma 
inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2019 în valoare totală de 325.060,03 lei, aprobarea casării și 
scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar de la magazia centrală, degradate, în valoare totală de 
2.435 lei, respectiv aprobarea casării și scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar degradate în 
valoare totală de 29.505, 90 lei. 

 
            Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020. 
            Având în vedere adresele nr. 3148, 3417, 3147/22.05.2020 înregistrate sub nr. 4551, 4552, 
4553/19.06.2020 înaintate de către Spitalul Orășenesc Huedin, prin care solicită aprobarea casării și 

scoaterii din funcțiune a activelor fixe corporale degradate, constatate în urma inventarierii patrimoniului 
la sfârșitul anului 2019 în valoare totală de 325.060,03 lei, aprobarea casării și scoaterii din funcțiune a 
obiectelor de inventar de la magazia centrală degradate, în valoare totală de 2.435 lei, respectiv aprobarea  
casării și scoaterii din funcțiune a obiectelor de inventar degradate  în valoare totală de 29.505, 90 lei. 
             Ținând seama de referatele nr. 4570, 4571, 4572/19.06.2020 înaintate de către d.na Pandrea 

Rodica în calitate de  Director ex.economic în cadrul  Direcției economice a orașului Huedin, prin care 

propune aprobarea casării și scoaterii din functiune a  activelor fixe corporale degradate, și obiectelor de 

inventar degradate, constatate în urma  inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2019, la Spitalul 

orășenesc Huedin. 
   Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4578/19.06.2020 înaintat de primar și 

avizat de comisia pentru activități economico-financiare la sedința din data de 22.06.2020. 

                In temeiul prevederilor art.2, anexa 2, poziţia 121 din H.G 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 O.U.G nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, 

          H O T Ă R Ă Ș T E 
Art.1. Se aprobă, casarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe corporale degradate, 

constatate în urma inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2019, în valoare totală de 325.060,03 lei, 
la Spitalul orășenesc Huedin, conform  anexei la prezentul proiect de  hotărâre. 

Art.2. Se aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a obiectelor de inventar de la magazia centrală 

degradate, constatate în urma inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2019, în valoare totală de 2.435 
lei, la  Spitalul Orășenesc Huedin, conform  anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă casarea și scoaterea din funcțiune a obiectelor de inventar degradate constatate în 

urma inventarierii patrimoniului la sfârșitul anului 2019 în valoare totală de 29.505, 90 lei,  la Spitalul 
orășenesc Huedin, conform  anexei la prezenta hotărâre. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Spitalul orășenesc Huedin și 

Direcția Economică din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 
 

Nr. 77/26.06.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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