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HOTARÂREA Nr.03/2012
privind aprobarea rezultatelor de inventariere anuala
a elementelor de activ si pasiv pe anul 2011
Consiliul Local al comunei Mihaileni, intrunit in sedinta ordinara la 31.01.2012
Având in vedere:
- raportul de specialitate inregistrat sub nr.2242/2011 întocmit de catre
compartimentul de contabilitate prin care se solicita adoptarea unei hotarâri
privitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor activ si pasiv
pe anul 2011.
- raportul de avizare al comisiei buget - finante la proiectul de hotarâre privind
aprobarea rezultate inventariere anuala
In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legii nr.213/1998 a proprietatii publice si regimul juridic al acesteia;
Norme OMFP nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii;
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în
administratia publica;
În temeiul dispozitiunilor art.122 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicat;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rezultatul inventarierii pe anul 2011 a bunurilor existente în
sediul Primariei, Remize PSI, Camine Culturale, Biblioteca
1.1 Mijloace fixe :
sold la începutul anului 9875686 lei
sold la sfârsitul anului 10364547 lei
intrari 522976 lei
iesiri 34114 lei
1.2 Obiecte de inventar
sold la începutul anului 115928 lei
sold la sfârsitul anului 104866 lei
intrari 11402 lei
iesiri 22464 lei
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1.3 Active fixe în curs de executie
sold la începutul anului 1470531 lei
sold la sfârsitul anului 1018429 lei
lucrari 58989 lei
receptionat 511062 lei
Art.2. Se aproba lista cu bunurile care se caseaza :
Lista mijloacelor fixe în valoare totala de 5759,78 lei
Lista obiectelor de inventar în valoare totala de 3849,99 lei
Art.3. Se aproba proces verbal privind rezultatele inventarierii depus de S.C
HARVIZ S.A
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a procedurii de comunicare se însarcineaza
secretarul comunei.
Art.5. Prezenta se comunica Institutiei Prefectului Harghita si se afiseaza la sediul
primariei.
Mihaileni, la data de 31.01.2012

Presedintele de sedinta,
Dobos László

Contrasemneaza secretarul comunei
Sándor Gellért
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