ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA

___________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA nr. 31
din 27.09.2013
privind inventarierea, evaluarea şi reevaluarea bunurilor
aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Repedea
Consiliul Local al comunei Repedea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 27.09.2013, la convocarea primarului, în conformitate cu prevederile art. 39, al. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive prezentat de domnul primar;
- referatul nr. ____/____2013 realizat de către contabilul Primăriei Comunei Repedea prin care se
propune inventarierea, evaluarea şi reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public şi privat al
Comunei Repedea;
Ţinând cont de prevederile adresei nr. 780/29.07.2013 al Camerei de Conturi Maramureş
privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Deciziei nr. 51/29.07.2013 privind înlăturarea deficienţelor
constatate şi consemnate în Raportul de audit nr. 70/12.07.2013 încheiat în urma misiunii de audit
financiar a contului de execuţie şi a situaţiilor financiare pe anul 2012.
În temeiul prevederilor:
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor
publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a Regulamentului de inventariere a patrimoniului dat in aplicarea
acestei legi;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc
domeniul
public
al
comunelor,
oraşelor,
municipiilor
şi
judeţelor;
- O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu completările şi modificările ulterioare;
- raportul Compartimentului buget-finanţe din cadrul aparatului propriu de specialitate;
- raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, apărarea drepturilor cetăţenilor, protecţie socială şi sănătate;
- avizul secretarului comunei asupra proiectului de hotărâre.
În baza prevederilor articolelor: 36 alin. 1, 2 lit. c, alin. 5 lit. c, alin. 9, art. 45 alin. 1,
art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3 şi alin. 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, modificată şi completată ulterior,
HOTĂRÂŞTE:
Art. 1. Se aprobă achiziţia serviciilor financiar-contabile pentru inventarierea, evaluarea şi
reevaluarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Comunei Repedea.
Art. 2. Se mandatează primarul comunei Repedea, ca personal sau prin persoane pe care le
va desemna prin dispoziţie, să negocieze şi să semneze orice document necesar punerii în aplicare
a prezentei hotărâri, cu excepţia celor care în baza unor dispoziţii legale exprese trebuie aprobate
de către Consiliul Local.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului
local, prin publicare pe site-ul Primăriei Repedea şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
- compartimentului financiar-contabil;
- primarului comunei Repedea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL,
Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Pop Ioan
Popovici Pavel
Hotărâre a Consiliului Local Repedea, din data de 27.09.2013, adoptată cu 10 voturi pentru, - voturi împotrivă
- , abţineri -, din 10 consilieri în funcţie şi prezenţi la şedinţă.
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