
ROMAN:A
JUDETUL MURES COMuNA SAUL!A

CONS:L:UL LOCAL

HOTARAREA nr,36
din 18 decembrie 2018

privind scoaterea din functiune′ in vederea va:orificarii si casaril′ a unor rnij:oace fixe si

obiecte de inventar care apartin domeniu:ui privat a!comunei Sau:ia

consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 18 decembrie Z0!8;

Avand in vedere raportul comisiei de inventariere a primariei sauria
special constituita in acest scop nr.2644/11.t2.2O18, precum sicontinutul listelor de
invantariere cu mijloacele fixe inventariate si obiectele de inventar propuse pentru scoaterea
din functiune, in vederea valorificarii si casarii, prevederile Legii contabilitatii nr.B2/t9gt
republicata sicele ale art.22 din OG nr.8t/20O3 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul institutiilor publice, actualizata cu prevederile O,M.F.P. nr,ZB6t/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, H.G.R. nr.2t39/2004 pentru aprobarea
catalogului privind clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, prevederile
art.7 din Legea nr,52/2OA3 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu
modificarile sicompletarile ulterioare si raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local
Saulia ;

ln temeiul prevederilor art,36 alin.2 lit,"b", alin,4 lit."a" si alin.9, art,45
alin.1siart.115 alin. lit."b" din Legea nr.2t5/2001 privind administratia publica locala,
republicata:

hotaraste

Art.1 Se aproba scoaterea din functiune, in vederea valorificarii si casarii, a bunurilor mijloace
fixe si obiecte de inventar care apartin domeniului privat al comunei Saulia, ca urmare a

degradarii si uzuriiavansate, situatie rezultata in urma inventarierii pe anul 2018, avand o
valoare de inventartotala de 17 024258,80 lei, conform anexeice face parte integranta din
prezenta hotarare,



Art.2 Primarul comunei Saulia si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica primarului comunei Saulia, compartimentului
contabilitate al Primariei, lnstitutiei PrefectuluiJudetului Mures siva fi adusa la cunostinta
publica prin afisaj la sediul Primariei Saulia si publicare pe pagina de internet www.saulia.ro.

Presedinte de sedinta,
Runcan Violeta-Torica

Hotarare adoptata cu unaninlitate de voturi pentru‐ 8


