
 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                                                                  
                                       PROIECT DE  H O T Ă R Â R E
      Privind   însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse 
pentru casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2020  a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii 

     Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de   .......... ,
       Avand in vedere :
- procesul verbal  al comisiei de inventariere numită în baza Dispoziţiei nr.  126/16-12-2020
Analizând;
-referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. ........................
 -raportul compartimentului financiar contabil nr.  ..........................
 -avizul comisiei de specialitate nr. ...........................
In conformitate cu;
-   prevederile Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale;
- prevederile Hotararii   nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata 
si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile O.G. nr.112/31.08.2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi H.G.R.nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu 
modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (2) lit. c) și  357 alin  (4) din  
din OUG 57/2019 actualizata privind  Codul Administrativ ,

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:
 Art.1. Se însuşesc listele de inventar întocmite în urma efectuării inventarului de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii pentru anul 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre
Art.2. Se aprobă  listele de casare a obiectelor de inventar  si a materialelor de natura obiectelor de 
inventar existente în patrimoniul Primăriei comunei Moviliţa, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Obiectele de inventar si materialele de natura obiectelor de inventar casate conform 
articolului precedent rămân în custodia magaziei din cadrul Primăriei comunei Moviliţa  în vederea 
valorificării sau distrugerii lor conform prevederilor legale în materie, în vigoare la această dată. 
Art.4.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care 
va fi comunicată prin grija secretarului comunei.
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