
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

  HOTĂRÂRE  nr.  26/ 2020 

privind aprobarea casării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar  aflate în 
inventarul aparţinând Consiliului Local al comunei Leliceni 

 
Consiliul Local Leliceni  întrunit în şedinţa ordinară pe data de 2 

septembrie 2020, convocată prin Dispoziţia nr.103/2020 a primarului comunei; 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 46/2020, prezentat de către 

Primarul comunei Keresztes Balázs şi a raportului de specialitate prezentat de către 
Comisia de inventariere, reprezentat de către doamna Albert Réka cu privire la  
aprobarea casării unor mijloace fixe aparţinând Consiliului Local al comunei 
Leliceni; 

Ținând cont de Procesul verbal de scoatere din funcțiune a obiectelor de 
inventar Nr. 264 din 27.0.2020 al Comisiei de casare, numită prin Dispoziția Nr. 
199/2018. 

 În baza Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in 
active corporale și necorporale, modificată 

Ordonanta Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de 
scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc 
domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, modificată 

  Luând în considerare avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate 
din cadrul consiliului local Leliceni; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c), art. 139 alin. 3) lit. g.) şi a art. 196 alin. (a) 
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 mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, aflate în 
inventarul aparţinând Consiliului Local al comunei Leliceni, conform anexei nr. 1, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul 
financiar-contabil  şi comisia de inventariere. 
Art.  3.   Prezenta se comunică cu: 

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

Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
           Consilier                  Secretar general UAT  
         Gere József                                   Molnár Szidonia 
  
Nr. 26 
Adoptată în ședința din data de 2 septembrie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
 


