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                                                                             HOTĂRÂREA NR. 29 
                                                                    din  27.03.2020                
privind aprobarea  rezultatelor inventarierii patrimoniului  şi a propunerilor de casare a unor mijloace  

fixe şi obiecte de inventar uzate integral pentru anul 2019 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în data  de  27 martie 2020  în 
ședință prin mijloace electronice; 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.4424/2020 al Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, Raportul 
de specialitate nr.4425/2020 al Direcţiei Economice și Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanțe, servicii, comerț şi agricultură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, HGR nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a  mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 Legea nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv şi ale art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a și g și art. 196 alin. 1 lit. a din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  

   HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă  rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul 2019, scoaterea din evidenţa 
contabilă şi casarea  unor obiecte de inventar uzate integral în sumă totală de  120.239,00 lei, precum și 
scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe în sumă totală de 1.005.649,14 lei, cu durata normală 
de funcţiune expirată, aflate în inventarul Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei, conform anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre.  
 Art.2. Se aprobă  scoaterea din uz şi casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală 
de 3.446,56 lei, aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale “Horea” Șimleu Silvaniei, conform anexei nr. 2  la 
prezenta hotărâre. 
          Art.3. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe în suma totală de 163.049,03 lei, 
precum şi scoaterea din uz şi casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală de  32.064,60 
lei, aflate în inventarul Spitalului Orăşenesc “Prof. Dr. Ioan Puşcaş” Şimleu Silvaniei, conform anexei nr. 
3 la prezenta hotărâre.                 
 Art.4. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe în suma totală de 11.013,00 lei, 
precum și scoaterea din uz şi casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală de 28.463,26 
lei, aflate în inventarul Şcolii Gimnaziale “Silvania” Șimleu Silvaniei, conform anexei nr. 4 la prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe în suma totală de 7.272,97 lei, 
precum și scoaterea din uz și casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală de  29.385,73 
lei, aflate în inventarul Colegiului Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, conform anexei nr. 5 la 
prezenta hotărâre.  

 



 

Art.6. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe în suma totală de 690,97 lei, 
precum și  scoaterea din uz şi casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală de  5.969,03 
lei, aflate în inventarul Școlii Gimnaziale nr. 1 Pusta, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 
 Art.7. Se aprobă scoaterea din uz şi casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală 
de  10.578,41 lei, aflate în inventarul Grădiniței cu program prelungit nr. 2 Șimleu Silvaniei, conform 
anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.  

Art.8. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe în suma totală de 35.094,62 lei, 
precum și  scoaterea din uz şi casarea unor obiecte de inventar uzate integral în suma totală de  11.649,97 
lei, aflate în inventarul Școlii Gimnaziale ”Bathory Istvan”, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre. 
            Art.9. Anexele  nr. 1 – 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.10. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.   
 Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului şi Direcţia 
Economică. 
            Art.12. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Prefectul Judeţului Sălaj; 
-Direcţia Economică;     
-entitățile prevăzute la art. 1- 8;                                                              
-dosar hotărâri. 
 
 
 
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ,  
                   LAZAR IOAN-RADU                                              SECRETAR GENERAL DELEGAT,  
                                              ALINA-MARIANA PETHO 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


