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HOTĂRÂRE  nr.  48/ 2019 
      privind aprobarea casării obiectelor de inventar,  aflat în inventarul Școlii 

Gimnaziale Nagy István Misentea, comuna Leliceni 
 
 

Consiliul Local Leliceni, 
  Întrunit în şedinţa ordinară pe data de 21 noiembrie 2019, convocată prin 
Dispoziţia nr. 170 /2019 a primarului comunei;  
 

Având în vedere referatul de aprobare nr.79/2019 prezentat de către 
Primarul comunei Keresztes Balázs şi a adresei nr. 850/2019 întocmit de către Comisia 
de inventariere Școlii Gimnaziale Nagy István Misentea, reprezentat de către domnul 
director Kánya László cu privire la  aprobarea casării unor obiecte de inventar 
aparţinând Școlii Gimnaziale Nagy Istvan Misentea. 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată; 
                      Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, modificată; 

  Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local    
 Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică cu modificările ulterioare; 
  În temeiul dispoziţiilor  art. 129 alin. (2) lit.c și alin. (6)  lit.c din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
H O T Ă R Ă Ş T E 

       
                     Art  1. Se aprobă casarea obiectelor de inventar, aflate în inventarul 
aparţinând Școlii Gimnaziale Nagy István Misentea, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
                    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează 
compartimentul financiar-contabil  şi comisia de inventariere. 
                    Art   3.   Prezenta se comunică. 

•  Instituţia Prefectului- Judeţul Harghita 
•  Compartimentul financiar-contabil 
•  Comisia de inventariere 
 

         Președinte de ședință,                       Contrasemnează pentru legalitate, 
               Consilier,           Delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
    Kánya László                                                        Kedves Ibolya 
         
 
 
Nr. 48    
 
Adoptată în ședința din data de 21 noiembrie 2019 
Cu un număr de 9 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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