
ROMĂNIA          
JUDEȚUL HUNEDOARA       
COMUNA BAIA DE CRIȘ        
CONSILIUL LOCAL 
 
    H O T Ă R Â R E A   NR.19 / 2022 
 

privind aprobarea rezultatului inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei  Baia de Criș 

pentru anul 2021 și casarea unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Baia de Cris 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIS, JUDETUL HUNEDOARA 

Avind in vedere: 
- Referatul de aptrobare  nr.12/28/11.02.2022 la proiectul de hotarire privind privind 
aprobarea rezultatului inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor 
proprii aflate în patrimoniul comunei  Baia de Criș și casarea unor bunuri aflate in patrimoniul 
comunei Baia de Cris pentru anul 2021 și casarea unor bunuri aflate in patrimoniul comunei 
Baia de Cris si Proiectul de hotărâre nr.12/2022 privind aprobarea rezultatului inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei  
Baia de Criș pentru anul 2021 și casarea unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Baia de 
Cris 

- raportul compartimentului de resort nr.19/28/10.03.2022 

- avizul comisiei pentru agricultura,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si 
urbanism, nr.23/31 /17.03.2022 

Analizând Procesul -Verbal nr.58 din 5.01.2022 al comisiei de inventariere încheiat în  
urma inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii aflate în 
patrimoniul comunei  Baia de Criș pentru anul 2021; 

Avind in vedere dispozitiile art.3 din Legea privind normele de tehnica legislativa 
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare 

Avind in vedere art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica ,republicata 

In conformitate cu art.2 din Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii., art.8  din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129, alin.1 si alin.2,lit.c,art.139,art.196,art.243 alin.1 
lit.a,art.289 alin.1  din OUG.nr.57/2019 –Partea a-III-a privind Codul Administrativ  cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă TE: 
 
 

 Art.1.Se aprobă  rezultatul privind inventarierea elementelor de natura activelor, 
datoriilor  şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei  Baia de Criș pentru anul 2021 
conform  Procesului -Verbal nr.58 din 5.01.2022 prevăzut ân anexa nr.1 la prezenta hotărâre 

Art.2. Se aproba casarea unor bunuri aflate in patrimoniul comunei comunei Baia de 

Cris judetul Hunedoara astfel: mijloace fixe in suma de 59 563,51 lei conform anexei nr.2, 

obiecte de inventar in suma de 1232,62lei conform anexei nr.3. 
Art.3 Anexele nr.1-3  fac parte integranta la prezenta hotarire 
Art.4. Prezenta hotarire se poate contesta cu respectarea prevederilor Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificările și completarile ulterioare 



Art.5. Prezenta hotarare, se comunica la: Institutia Prefectului Judetului Hunedoara,  
Primarului comunei Baia de Cris,  Compartiment financiar-contabil 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ      CONTRASEMNEAZĂ 
OANA SORIN        SECRETAR GENERAL 

                 RUSU LUCIA 
BAIA DE CRIS 21.03.2022 

 

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 

Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 

Adoptată prin vot deschis 

Voturi pentru __________ 

Voturi împotrivă________ 

Abţineri _______________  
 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 

COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 

GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR.______/_____________ 

 

Nr. 

crt. 
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a făcut, 

prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 

Voturi pentru:___ 

Voturi împotrivă:__ 

Abţineri:___ 

Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după 

caz 
______/__/_____  

 
 

 
 
 

 


