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Consiliul Judeţean Mureş, 
 Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rezultatul 

inventarierii elementelor de activ şi pasiv ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2012, nr. 
5080/18.03.2013 a Direcţiei  Economice, 
 Ţinând seama de prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, şi ale Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv  aprobate prin Ordinul 
Ministerului de Finanţe nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

 În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă rezultatul inventarierii patrimoniului a  județului Mureş aflat în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş  pe  anul 2012, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. De ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri răspunde Direcţia  

Economică.  
 

 

 

      PREŞEDINTE                                              Avizat pentru legalitate  

          SECRETAR 
     Ciprian Dobre                                                             

         Aurelian - Paul Cosma 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
                                                                

             ROMÂNIA 
         JUDEŢUL MUREŞ 

       CONSILIUL JUDEŢEAN  
        Direcţia Economică   
        Nr. 5080/18.03.2013     

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  rezultatul inventarierii  patrimoniului 

Consiliului Judeţean Mureş  pe anul 2012 

 

 Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991, şi a Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de activ si pasiv,  aprobate prin Ordinul Ministerului de Finanţe nr. 

2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, au obligaţia să efectueze inventarierea generală a 

patrimoniului, cel puţin odată pe an.  

 Conform acestor prevederi, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş s-au constituit două 

comisii de inventariere şi o comisie de inventariere centrală, prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean nr. 249/06 noiembrie 2012, care a centralizat listele de inventariere, 

conform proceselor verbale încheiate de către comisii.  

Cu ocazia inventarierii s-au constatat mijloace fixe, obiecte de inventar  degradate, 

descompletate, depreciate, uzate, nefolosibile în valoare totală de 157.069,72 lei , din care 

mijloace fixe în valoare de 51.465,46 lei, obiecte de inventar în valoare de 28.001,73 lei, 

imobilizări necorporale 77.602,53 lei , şi materiale consumabile în valoare de 1.739,70 lei 

conform proceselor verbale întocmite de comisiile 1 si 2. 

Mijloacele Fixe şi obiectele de inventar, degradate  propunem să fie analizate de o 

comisie de specialitate privind îndeplinirea condiţiilor de casare-declasare, potrivit 

prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat in active 

corporale si necorporale precum şi a normelor aprobate prin H.G 909/1997 si modificate prin 

H.G 568/2000 , in conformitate cu prevederile H.G 841/1995 privind procedurile de 

transmitere fără plata si de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificata 

si completata prin H.G nr. 966/1998, H.G. nr.  2139 /2004 pentru aprobarea Catalogului 

privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe modificate prin H.G 

1496/2008 precum si in conformitate cu Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii 

Anexăm în copie procesul verbal al comisiei centrale înregistrat sub  nr. 23611/2012 

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat.     

PREŞEDINTE 

 Ciprian Dobre  

 

 

 

Văzut: director Bartha Iosif 

 Intocmit: Alin Marginean                                   


