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     HOTĂRÂREA   NR. 64  /2021 

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor comunei Gălăuţaş pe anul 2020 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 septembrie 2021 ; 

 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuţaş nr. 7/ 115 /2021; 

Raport de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Gălăuţaş nr. 7/ 116/2021 ; 

Raportul comisiei de inventariere pe anul 2020 înregistrat sub nr.  4711/31.12.2020;  

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; 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020 ;  

 Avizele cu caracter consultativ ale 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. 8/121/2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 
8/109/2021, 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. 8/     118/2021;  

In temeiul dispoziţiunilor art. 129, alin. 1, alin.2 lit. c), art. 139 alin. 1, alin.3 lit. g), art. 

196 alin. 1 lit. a),  art.289 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1. Aprobă rezultatul inventarierii bunurilor comunei Gălăuţaş, efectuat în anul 2020. 

 

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. Bunurile casate 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.  
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Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, primarului 

comunei Gălăuţaş, viceprimarului comunei Gălăuțaș şi compartimentului contabilitate. 
 

Art 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 
compartimentul contabilitate.  

 

Gălăuțaș, la  29 septembrie 2021 
 

   Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,               Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                       ………………………       
  Sorin-Marin URZICĂ                           Monica-Camelia MORAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


