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HOTĂRÂREA Nr.34 
 din 31 martie 2017 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la 
data de 31.12.2016  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR 

ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINTA ORDINARĂ LA DATA DE 31 martie 2017 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 913/24.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 912/24.03.2017 întocmit de către compartimentul contabilitate și 

urbanism din cadrul Primăriei Comunei Socodor 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- Procesul Verbal nr. 122/13.01.2017  al Comisiei  de inventariere privind rezultatele finale 

ale inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2016; 

- prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cumodificările şi completările ulterioare, 

 

Votul exprimat în unanimitate ”pentru” de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

din cei 11 în funcţie. 

             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 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 

31.12.2016, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce 

la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro 

şi se comunică cu Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

Administrativ. 
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                                                                                                            Anexa la HCL 34/2017 

 

Gestiunea inventariată: 

Intregul patrimoniu al comunei Socodor; 

 Data începerii operaţiunii de inventariere:  20.12.2016 

 Data terminării operaţiunii de inventariere: 06.01.2017 

 

 Rezultatele inventarierii: 

Nu sau constatat diferente cu ocazia efectuarii inventarierii. 

Concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor 

constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legatură cu acestea: nu 

este cazul. 
  

Activele si pasivele inventariate sunt: 

 Total active: 88.368.013 

- Active fixe corporale: 15.417  

- Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura 

birotica si alte active corporale: 5.071.563  

- Terenuri:20.723.966 

- Cladiri: 55.849.669 

- Active fixe corporale in curs de executie:3.218.055 

- Titluri de participare:11.000 

- Materiale consumabile:18.918 

- Materiale de natura obiectelor de inventar:749.759 

- Sume de recuperate de CJASS Arad pentru concedii medicale:0 

- Creante bugetare:1.178.222 

- Conturi la trezorerie: 1.791.824 

- Conturi la banci:351 

- Provizioane:138.345 

- Datorii comerciale:7.096 

- Datorii catre bugete:52.697 

- Salariile angajatilor:74.645 

 Total pasive:88.368.013 

-  Rezerve, fonduri:79.128.016 

- Rezultatul reportat:16.393.333 

- Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor :7.153.336 
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                             CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 
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