
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.7 

 din  29 ianuarie 2021 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la data de 

31.12.2020 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, întrunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 IANUARIE 2021 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului Comunei Socodor, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat cu 

nr.196/22.01.2021; 

- referatul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe, întocmit de doamna 

Ilieși Brigitta Claudia, înregistrat cu nr.197/22.01.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Socodor; 

- Procesul Verbal nr.107/12.01.2021 al Comisiei de inventariere privind rezultatele finale ale 

inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2020; 

- 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 și capitalurilor proprii; 

- prevederile art. 58 alin. (1) lit. a) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. (14) și ale art.289 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Votul „pentru” a 11 consilieri, fiind îndeplinită condiția de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139 alin.3 lit.i) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

          În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E 

 Art.1 Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2020, 

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, compartimentului financiar contabil, impozite 

și taxe, 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. 

  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           SECRETAR GENERAL UAT,               
                    CRIȘAN RAMONA                                       CRIŞAN GHEORGHE  
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 7/29.01.2021.1 

Nr. 

crt. 
Operațiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile sa efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a făcut cu majoritate   □ simpla  X absoluta  □ calificata2 29/01/2021   

2 Comunicarea către primar2) 29/01/2021   

3 Comunicarea către prefectul judetului3) 10/02/2021   

4 Aducerea la cunoștința publica4)+5) 10/02/2021   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz .../.../............   

Extrase din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotărâri, cu majoritate absoluta sau simpla, după caz. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de 

consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. dd), de doua treimi din numărul consilierilor locali in funcție.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile lucrătoare de la 

data adoptării HCL. 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile C.L.Socodor se aduc la cunoștința publica si se comunica, in condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor C.L.Socodor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face in cel mult 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile C.L. Socodor cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștința publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile C.L.Socodor  cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.“ 
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Anexa la HCL 7/29.01.2021 

Gestiunea inventariată: 

Întregul patrimoniu al comunei Socodor; 

 Data începerii operaţiunii de inventariere:   07.12.2020 

 Data terminării operaţiunii de inventariere: 11.01.2021 

 

 Rezultatele inventarierii: 

Nu sau constatat diferențe cu ocazia efectuării inventarierii. 

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

persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea: nu este cazul. 

  

Activele si pasivele inventariate sunt: 

Activele si pasivele inventariate sunt: 

 Total active nete: 108.434.613 

- Active fixe necorporale: 1.480  

- Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica  

si alte active corporale: 4.552.617 

- Terenuri și clădiri: 103.367.249 

- Titluri de participare: 11.000 

- Materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar:1.146.380 

- Creanțe bugetare din operațiuni comerciale: 22.081 

- Creanțe bugetare: 644.482 

- Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile:0 

- Conturi la trezorerie:4.088.660 

- Conturi la bănci comerciale:502.993 

- Împrumuturi pe termen lung:0 

- Provizioane: 0 

- Datorii comerciale: 15.623 

- Datorii către bugete: 64.440 

- Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget: 5.535.908 

- Salariile angajaților:88.140 

 Total pasive: 108.434.613 

- Rezerve, fonduri:84.658.862 

- Rezultatul reportat:13.196.461 

- Rezultatul patrimonial al exercițiului sold debitor :10.579.290 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                             CONSILIER                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                        CRIȘAN RAMONA                                       CRIŞAN GHEORGHE 

 

   


