ROMANIA
JUDEŢUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNA
HOTĂRÂREA Nr. 9
din 30.01.2020
privind aprobarea listelor de inventar cuprinzând bunurile Comunei Moșna precum si scoaterea din inventar si
casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul Primariei comunei Mosna ,Biblioteca si Centrului Cultural Mosna

Consiliul Local al comunei Moșna,județul Iași;
Având în vedere proiectului de hotarâre nr 189/17.01.2020 initiat de Primarul comunei
Avand în vedere referatul compartimentului de specialitate nr 66/10.01.2020
Avand în vedere prevederile Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor ,datoriilor si capitalurilor proprii ,aprobate prin Ordinul nr 2861/09.10.2009 a
Ministrului finantelor publice
Avand în vedere referatul compartimentului de specialitate nr 190/17.01.2020
Având în vedere art.4,alin 1 lit m din Ordinul nr 83 /2018 a Ministrului finantelor publice
modificat prin Ordinul nr 1357/10.09.2018
Având în vedere prevederile art92,93 din Legea 18/1991
Avand în vedere prevederile Legii nr.82/1991Legea contabilitatii ,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand în vedere prevederile O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate in patrimoniul institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;l compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate;
Avand în vedere prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Având în vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Mosna
Prevederile art. 129 alin 1,alin 2, lit d,alin. 7, lin n,art.139 din O.U.G. 57/2019 ;
În temeiul art.196 alin1 lit b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă, rezultatul inventarierii patrimoniului , cuprinzind bunurile comunei Moșna
aferente anului 2019 conform anexei nr 1- mijloace fixe dom public (8pg.), anexei nr 2-dom
privat(3pg.), anexei nr 1-mijloace fixe nr.crt 1- 39(4pg),anexei nr 3(3pg), anexei nr 2 dom pb.
Ciusmele 14bc.(2pg), anexei nr 4 -drum satesc DS(8pg.), anexei nr 5a- DEX,DE(8pg.),anexei nr 5b
DEX 1-DEX9(2pg.) care sunt parti integrante din prezenta hotărâre .
Art 2.Se aproba scoaterea din inventar si casare unor bunuri din patrimoniul Primariei comunei
Mosna ,Bibliotecii comunale si Căminului Cultural Mosna , conform Anexelor la prezenta hotarâre
Art 3. Obiectele scoase la casare vor fi distruse în prezenta membrilor comisiei de inventariere a
bunurilor, sau depozitate în vederea valorificarii ulterioare prin unitatile de prelucrare a materialelor
refolosibile, întocmindu-se în acest sens documentele legale
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Art.4 Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.5 Secretarul comunei va aduce prezenta hotarare la cunostinta publica, prin afisare la sediul
institutiei si o va comunica in copie: Primarului si Viceprimarului comunei Mosna,compartimentului de
dezvoltare locala(d-lui Lipovanu Dorin), compartimentului financiar contabil si Institutiei Prefectului
Județului Iași pentru controlul legalității
Prezenta HCL Nr. 9/ 30.01.2020 a fost adoptata în sedinta extra ordinara din
Total consilieri
Prezenti
Pentru
Împotrivă
Abtineri

30.01.2020cu un total de voturi de

15
13
13
0
0

Adoptată astăzi : 30.01.2020
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local,
Postu Ion

Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI
Diaconu Rodica
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