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ROMÂNIA         Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                      Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                              Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL  
       

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR.11715/10.12.2019. 

privind aprobarea casării de obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de boli 
cronice Crasna 

Consiliul local al comunei Crasna; 
 Având în vedere: 
-  Referatul de aprobare a primarului cu nr.11718/10.12.2019; 
- raportul compartimentului de resort cu nr.11722/10.12.2019; 
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
  Ținând cont de adresa cu nr.597/03.12.2019 a Spitalului de boli cornice Crasna și Procesul 
verbal al comisiei de casare nrt.595/03.12.2019; 

În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 
493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din Ordonanța de Guvern 
nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale 
aprobată prin Legea nr. 246/2001,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, respectiv a  Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, 
  În baza prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a)  și art.139 alin.(3) lit. a), art.196 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

  În temeiul prevederilor art.196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă casarea de obiecte de inventar în valoare de 5599.58 lei lei din gestiunea 

Spitalului de boli cronice Crasna, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Crasna și Spitalul de boli cronice Crasna. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 
- Primarul comunei; 
- Spitalul de boli cronice Crasna; 
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
- Site – ul: www.primariacrasna.ro; 
- Dosar hotărâri. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
Voturi: pentru ……….. 

Împotrivă…..… 
Abțineri…..…..
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ROMÂNIA  Anexa nr.1. 
JUDEȚUL SĂLAJ  la HCL nr…. 
COMUNA CRASNA                                                                                       din data de ….12.2019. 
CONSILIUL LOCAL 
 

Tabel centralizator cu obiectele de inventar propuse la casare pentru anul 2019 

Nr.crt. Denumire obiect de inventar UM Cantitate Pret Valoare Gestiunea 

1 Banda fizio buc 1,000000 14,55 14,55 Fizioterapie 

2 Bisturiu chirurgical buc 1,000000 2,13 2,13 Centru de permanenta 

3 Bol clasic 450 ml buc 9,000000 4,50 40,48 Sectia cronici 

4 Bol clasic 450 ml buc 1,000000 4,50 4,50 Compartiment ingrijiri 
paliative 

5 Cana inox mic buc 5,000000 1,85 9,24 Sectia cronici 

6 Cearceaf crep saltea cu elastic buc 1,000000 65,99 65,99 Spalatorie 

7 Cearceaf pat crep buc 1,000000 19,01 19,01 Fizioterapie 

8 Cearseaf pat crep buc 6,000000 19,38 116,29 Spalatorie 

9 Coarda gimnastica buc 2,000000 11,90 23,80 Fizioterapie 

10 Cos gunoi cu pedala buc 1,000000 24,72 24,72 Sectia cronici 

11 Cos gunoi cu pedala buc 1,000000 24,90 24,90 Bucatarie 

12 Cos gunoi cu pedala buc 3,000000 24,90 74,70 Compartiment ingrijiri 
paliative 

13 Cos gunoi cu pedala buc 1,000000 24,90 24,90 Sectia cronici 

14 Cos gunoi cu pedala 16 l buc 1,000000 57,74 57,74 Sectia cronici 

15 Cutie plastic 25 l buc 1,000000 68,24 68,24 Compartiment ingrijiri 
paliative 

16 Cutit feliat A/V buc 1,000000 36,72 36,72 Bucatarie 

17 Dozator sapun lichid buc 5,000000 26,24 131,18 Sectia cronici 

18 Fata perna 50/70 crep buc 18,000000 11,80 212,33 Spalatorie 

19 Foarfeca tuns gard viu buc 1,000000 64,00 64,00 Atelier 

20 Frigider mic Neo CR-38A buc 1,000000 349,90 349,90 Compartiment ingrijiri 
paliative 

21 Garou buc 1,000000 27,96 27,96 Laborator analize medicale 

22 Lampa de strada electrica buc 1,000000 0,01 0,01 Atelier 

23 Lenjerie pat crep set 3,000000 65,23 195,70 Compartiment ingrijiri 
paliative 

24 Lenjerie pat crep buc 10,000000 65,22 652,20 Compartiment ingrijiri 
paliative 

25 Masa din lemn buc 1,000000 0,01 0,01 Atelier 

26 Masina de spalat vase buc 1,000000 1.199,90 1.199,90 Compartiment ingrijiri 
paliative 

27 Mixer vertical Philips buc 1,000000 127,33 127,33 Bucatarie 

28 Nicovala 100 kg buc 1,000000 0,10 0,10 Atelier 

29 Perdele nylon buc 4,000000 15,73 62,92 Sectia cronici 

30 Port ac Matheux buc 2,000000 4,65 9,30 Centru de permanenta 

31 Port ac anatomica buc 2,000000 0,92 1,84 Centru de permanenta 

32 Protectie saltea imp. 90/200 buc 3,000000 49,26 147,78 Compartiment ingrijiri 
paliative 

33 Protectie saltea impermeabila 90/200 buc 12,000000 42,18 506,13 Compartiment ingrijiri 
paliative 

34 Pubela 18l buc 1,000000 36,50 36,50 Compartiment ingrijiri 
paliative 

35 Set farfurii 18 piese buc 1,000000 84,01 84,01 Bucatarie 

36 Sort panza cauciuc buc 1,000000 4,51 4,51 Spalatorie 

37 Spumator buc 2,000000 4,38 8,76 Bucatarie 

38 Stingator carosabil TIP 50 buc 1,000000 561,68 561,68 Atelier 

39 Stingator incendiu buc 1,000000 101,15 101,15 Birouri 

40 Stingator incendiu buc 2,000000 101,15 202,30 Compartiment ingrijiri 
paliative 

41 Stingator incendiu buc 2,000000 101,15 202,30 Sectia cronici 

42 Stingator incendiu P 6 buc 1,000000 76,88 76,88 Fizioterapie 

43 Tava plastic buc 1,000000 5,99 5,99 Compartiment ingrijiri 
paliative 

44 Termometru frigider buc 1,000000 19,00 19,00 Sectia cronici 

  TOTAL   117,000000   5.599,58   

 
 

R O M A N I A 
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JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
 P R I M A R  
Nr.11718/10.12.2019. 
 
 

  
 REFERAT DE APROBARE 

 privind aprobarea casării de  obiecte de inventar din gestiunea Spitalului de 
boli cronice Crasna 

 

 Având în vedere, adresa cu nr. 597/03.12.2019 a Spitalului de boli cornice 
Crasna și Procesul verbal al comisiei de casare nr.595/03.12.2019 prin care se 
propune casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar. 

 Conform prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
prevederile art.3 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată 
prin Legea nr. 246/2001, prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, 
respectiv a  Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 
H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 
15/1994, cu modificările ulterioare,prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a)  
din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
consider că sunt respectate prevederile legale şi ca urmare propun consiliului local al 
comunei Crasna  aprobarea proiectului de hotărâre aşa cum a fost prezentat. 
  
       P R I M A R, 
 

BOGYA MIKLÓS 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA           APROB 
JUDETUL SALAJ         PRIMAR 
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COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr. 11722/10.12.2019. 

 
RAPORT 

al compartimentului de specialitate 
privitor la casarea de obiecte de inventar aflate în gestiunea Spitalului de boli cronice 

Crasna 
 
 

Analizând adresa cu nr. 597/03.12.2019 a Spitalului de boli cornice Crasna și 
Procesul verbal al comisiei de casare nr.595/03.12.2019, prin care se propune casarea 
de obiecte de inventar în valoare de 5599.58 lei din gestiunea Spitalului de boli 
cronice Crasna, conform anexelor. 

În baza art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi 
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin 
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din 
Ordonanța de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001, 
prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată,  a  Legii nr.15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.909/1997 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 15/1994, cu modificările 
ulterioare, prevederilor art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a)  din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, analizând proiectul de 
hotarare privind casarea de obiecte de inventar, propun adoptarea proiectului de 
hotarare.  

 
Compartiment buget-contabilitate-resurse umane, 

Inspector, 
Nemeth Annamaria 

 
 


