
ROMÂNIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MEREȘTI

HOTĂRÂREA nr.4/2018
privind modificarea HCL nr 10/2017 aprobarea modificării rezultatelor inventarierii

patrimoniului comunei Merești pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Meresti întrunit în şedinţa ordinară de lucru la data de 31 01.2018

Având în vedere:
• Expunerea de motive a Primarului comunei Merești nr. 67 /2018;
• Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Merești
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului nr.

66 /2018;
• Procesul Verbal al Comisiei centrale de inventariere privind rezultatele finale ale

inventarierii patrimoniului Comunei Meresti la data de 31.12.2016;
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate;
• Prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
• Prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă revenire la inventar al activului fix cu nr de inventar 40007, cantitate
1, denumire AUTOTURISM DACIA LOGAN in valoare de 27495,05 lei.

Art. 2. Se modifică valoarea totală al activele fixe pe care au fost  casate şi scoase din
uz din cauza menționate la art. 1 și va deveni  de 16182,68 lei.

Art. 3 - Primarul Comunei Merești, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului Județul Harghita
- Primarul comunei Meresti, județul Harghita
- Compartimentul de contabilitate

Preşedinte de şedinţă                                                                 Contrasemnează secretar,
RIGO MIHALY Golicza Gyongyi
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Adoptată în şedinţa din data de 31 ianuarie  2018
Cu un număr de 9 voturi „ pentru”  din numărul total de 9 consilieri în funcţie


