ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 34 /2019
Privind aprobarea Inventarului bunurilor comunei Gălăuţaş pe anul 2018 şi lista mijloacelor
fixe și a obiectelor de inventar de mică valoare propuse pentru casare
Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29 martie 2019 ;
Având în vedere:
Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 4/60/19.03.2019;
Raport de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de
specialitate al primarului comunei Gălăuţaş nr.4/61/19.03.2019;
Raportul comisiei de inventariere pe anul 2018 înregistrat sub nr. 4932/28.12.2018;
Propunerea comisiei de inventariere pentru casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe din
domeniul privat al comunei Gălăuțaș, anexe la raportul de inventariere;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
Raport de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia pentru
administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor nr. 6/22/21.03.2019, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie
copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/21/21.03.2019, comisia de specialitate
pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi
privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 6/23/22.03.2019;
In temeiul dispoziţiunilor art. 36 alin.2 lit.c, art.45, art. 115 alin.1 lit.b, art.122 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi compeltările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă Inventarul bunurilor aparținând comunei Gălăuțaș, efectuat în anul 2018.
Art.2. Aprobă casarea obiectelor de inventar de mică valoare, cuprinse în anexa nr. 1.
Art.3. Aprobă casarea mijloacelor fixe, cuprinse în anexa nr. 2.
Art.4. După casare bunurile vor fi valorificate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.5. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului
comunei Gălăuţaş şi compartimentului contabilitate.
Art 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul, viceprimarul
comunei şi compartimentul contabilitate.
Gălăuţaş, la 29 martie 2019
Președinte de ședință,
Consilier local,
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

