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JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE A Nr.23.
Din data de 30.04.2020.

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului public şi privat al
Comunei Crasna pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- referatul de aprobare a primarului cu nr.3419/21.04.2020;
- raportul compartimentului de resort cu nr.3436/21.04.2020;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile Legii 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,
Ținând cont de prevederile art.129 alin.(2) lit. c), art.139 alin.(3) lit.a) și art.289, art.290,
art.357 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului public şi privat al Comunei Crasna
pentru anul 2019 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Crasna și compartimentul
buget-contabilitate-resurse umane.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Compartiment buget-contabilitate-resurse umane;
- Site – ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Filip Ioan

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Lazar Veturia

Intern

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

Anexa
la HCL nr.23.
din data de 30.04.2020.

1.Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul public al Comunei Crasna este prezentată astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumire
Imobilizări necorporale
Terenuri
Construcţii
Drumuri
Drumuri industriale si agricole
Poduri
Mijloace de transport , echipamente
Mobilier , aparatura birotica
Actiuni detinute la entitati
TOTAL

Sold la 31.12.2019
0
3.590.151,00
37.673.956,68
24.176.956,52
5.300.309,92
1.770.133,90
1.335.070,85
61.445,29
4.200,00
73.912.224,16

2.Valoarea de inventar a bunurilor din domeniul privat al Comunei Crasna este prezentată
astfel :
Nr.crt. Denumire
Sold la 31.12.2019
1. Alte active fixe
239.222,41
2. Terenuri
0
3. Construcţii
5.206.947,03
4. Drumuri
53.295,01
5. Mijloace de transport , echipamente
1.275.728,15
6. Mobilier,birotică,aparatură,echipamente
128.049,62
7. Active fixe corporale şi necorporale în curs de execuţie
6.810.374,53
8. Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta
892.416,46
9. Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti
851.366,76
10. Materiale consumabile
0
11. Alte valori-bonuri valorice carburanţi
0
TOTAL
15.457.399,97
Astfel la data de 31.12.2019 valoarea totală a patrimoniului Comunei Crasna înregistrat în
evidenţele contabile este de 89.369.624,13 lei.

