ROMÂNIA
JUDEŢUL H ARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CO NSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA Nr.3/2020
privind aprobarea rezultatelor de inventariere anuala
a elementelor de activ şi pasiv pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Mihăileni, intrunit in şedinţa ordinara la 30.01.2020
Având in vedere:
- raportul de specialitate inregistrat sub nr.______/15.01.2020 întocmit de către
compartimentul de contabilitate prin care se solicită adoptarea unei hotărâri
privitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor activ şi pasiv
pe anul 2019.
- raportul de avizare al comisiei buget - finante la proiectul de hotărâre privind
aprobarea rezultate inventariere anuala
In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Codul administrativ, partea a V-a Reguli specifice privind proprietatea publică şi
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
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 transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129 şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba rezultatul inventarierii pe anul 2019 a bunurilor existente în
sediul Primăriei, Remize PSI, Cămine Culturale, Biblioteca.
1.1 Mijloace fixe :
sold la începutul anului 35438199,52 lei
sold la sfârşitul anului 35625491,42 lei
intrări 191651,90 lei
ieşiri 4360,00 lei
sold 35625491,42
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1.2 Obiecte de inventar
sold la începutul anului 683837,37 lei
sold la sfârşitul anului 691970,65 lei
intrări 47868,86 lei
ieşiri 39735,58 lei

1.3 Active fixe în curs de execuţie
sold la începutul anului 541243,14 lei
sold la sfârşitul anului 625438,83 lei
lucrări 84195,69 lei
recepţionat 0 lei
Art.2. Se aprobă lista cu bunurile care se casează :
Lista mijloacelor fixe în valoare totală de 4360,00 lei
Lista obiectelor de inventar în valoare totală de 39735,58 lei
Art.3. Se aprobă proces verbal privind rezultatele inventarierii depus de S.C
HARVIZ S.A
Art.4. Cu aducere la îndeplinire a procedurii de comunicare se însărcinează
secretarul comunei.
Art.5. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului Harghita şi se afişează la sediul
primăriei.

Mihăileni, la data de 30.01.2020

Preşedintele de şedinţă,
Mezei Levente

Contrasemnează secretar general,
Sándor Gellért
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