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HOTĂRÂREA Nr.4 
 din 31 ianuarie 2018 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la data 
de 31.12.2017  

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 31 IANUARIE 2018 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 241/26.01.2018  a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 240/26.01.2018 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. 106/16.01.2018  al Comisiei  de inventariere privind rezultatele finale ale 

inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2017; 

- 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 31.12.2017, 

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 4/2018 

Gestiunea inventariată: 

Intregul patrimoniu al comunei Socodor; 

 Data începerii operaţiunii de inventariere:   05.12.2017 

 Data terminării operaţiunii de inventariere: 06.01.2018 

 

 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: 

Activele si pasivele inventariate sunt: 

 Total active: 90.245.832 

- Active fixe necorporale: 8.112  

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

si alte active corporale: 4.912.890  

- Terenuri și clădiri:80.259.167 

- Titluri de participare:11.000 

- Materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar:785.071 

- Creanțe bugetare din operațiuni comerciale:964 

- Creanțe bugetare:334.648 

- Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile:281.747 

- Conturi la trezorerie:11.695.075 

- Conturi la banci comerciale:0 

- Împrumuturi pe termen lung:2.000.000 

- Provizioane:56.112 

- Datorii comerciale:56.775 

- Datorii catre bugete:71.644 

- Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget: 5.759.600 

- Salariile angajatilor:98.711 

 Total pasive: 90.245.832 

- Rezerve, fonduri:79.433.379 

- Rezultatul reportat:9.136.530 

- Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor :1.675.923 
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