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ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ          

COMUNA CRASNA                               

CONSILIUL LOCAL        

    

HOTĂRÂREA Nr.31. 
Din data de 23.02.2016. 

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei 

Crasna pentru anul 2015 

 
Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr.1377/23.02.2016; 

- raportul compartimentului de resort cu nr.1378/23.02.2016; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.1379/23.02.2016; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

În baza Legii nr.82/1991 Legea contabilităţii – republicată, cu modificările și completările 

ulterioare a O.G. nr.81/2003 actualizată, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice, a HG. nr.2139/2004 privind durata normală de funcționare și clasificare a 

mijloacelor fixe, Ordinul MFP nr.3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice şi a 

Legii nr.15 din 24 martie 1994 republicată, actualizată, privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale şi necorporale, prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861 / 2009 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii, a art.36 alin. 4 lit.“a” și art.122 din Legea nr.215/2001, privind 

administraţia publică locală republicată,  cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.45 alin 3 şi art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 

locală republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna pentru 

anul 2015 conform anexei nr.I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Prezenta va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Crasna.  

Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ Tribunalului 

Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei; 

- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 

- Site – ul: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               

      Cseke Francisc                                    Contrasemnează: 
                                      SECRETARUL comunei,            

                                                                             Lazar Veturia
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