ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

Hotărârea nr. 29
cu privire la preluarea în capitolul mijloace fixe a obiectivelor de investiții finalizate
Consiliul Local al comunei Cămărzana, județul Satu Mare întrunit în ședința extraordinară
din 16.07.2017
Având în vedere
- Expunerea de motive,
- Avizul comisiei de specialitate, precum şi avizul favorabil al compartimentului de resort
din cadrul Primăriei,
- Prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.”a”, art.47 alin.(1), art.49 alin.(1) şi alin.(2), art.115,
alin.(1) lit. “b”, alin.(3) lit.”a” şi lit.”b” şi alin.(7), art.117 alin.(1) lit.”a” şi lit.”f”, din Legea Nr.
215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea din contul 231 ”Active corporale în curs de execuție” în contul 214
“Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte
active fixe corporale grupa 2”, clasificație 2.2.9. în clasa mijloacelor fixe amortizabile conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către contabilul primăriei și se va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a
primăriei;
Art. 3. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei
Cămărzana, Compartimentul contabilitate şi achiziţii publice din cadrul primăriei comunei
Cămărzana, Consiliul Județean Satu Mare.
Cămărzana: 16.07.2017
Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana

Anexă la HCL nr. 29 / 2017

Obiectivele de investiții recepționate în trimestrul III anul 2017

1.

Server plăți online

25.194,62 lei

2.

Upgrade sistem PC

21.191,84 lei

3.

Upgrade echipament electronic IT&C

4.

Lucrări de întreținere și reparații drumuri în comuna Cămărzana

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

9.698,40 lei
250.336,28 lei

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana

