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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea casării și scoaterii din evidențele contabile a Centralei termice din incinta 
Dispensarului Uman Blajel 

 
Consiliul local al Comunei Blăjel, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12. 2020, 
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 6 al Anexei la Dispozitia nr. 

163 din 14 decembrie 2020, intocmit de primarul comunei Blajel si inregistrat sub nr. 5102 din 14 decembrie 
2020, prin care se propune casarea mijlocului fix reprezentand central termica in incinta Dispensarului uman 
Blajel,  

Luand act de procesul verbal de constatare efectuat de UniGrupComp SRL Medias 
Avand in vedere raportul nr. 5155 din 17 decembrie 2020 intocmit de viceprimar, in calitate de gestionar 

si avizat de compartimentul financiar contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva, ca si compartiment de 
resort, precum si avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local din data de 18 decembrie 2020  

În conformitate cu dispozițiile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 7 alin (3) și art. 8 alin (1) din Legea nr. 
82/1991 a contabilității, republicată și actualizată și ale pct 45 din Ord. MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitaluri-
lor 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidentele contabile si casarea mijlocului fix reprezentand „Centrala 
termica Feroli Domicompact F30 D – seria 0713L50866”, in valoarea de 11.121.21 lei, de la pozitia de 
inventar nr. 16, cod clasificatie 2.1.17.3, urmand ca valorificarea acesteia sa se faca conform dispozitiilor legale. 

Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartiment contabilitate va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 

Art.4. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
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Nr. 82/2020 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2020 
Cu un număr de 11 voturi „pentru” din numărul total de 11 consilieri în funcţie 


