
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL PAULESTI

HOTARARE NR. 40 I 2018
privind aprobarea procesului-verbal de inventariere a bunurilor proprietatea Comunei Pduleqti, judetul Satu

Mare, efectuat pentru sfArgitul anului2017

Consiliul Local al Comunei Pdulegti, judelul Satu Mare, intrunit in gedinla ordinard in data de

29 03 2018, la sediul Primdriei Comunei Pdulegti, in baza dispoziliilor art. 39 alin. 1 din Legea nr.21512001
privind administralia publicd locali, republicatd, cu modificarile gi completirile ulterioare,

avAnd in vedere Expunerea de Motive prezentatd, precum gi in conformitate cu dispoziliile art. 44 din

Legea nr 2iS12OO1 privind administralia publicd localS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, pentru

solicitarea raportului comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, !it'

vazAnd orocesul-verbal nr. 2102116.03.2018 privind rezultatele-inventarierii pentru anul 2017, procesul-

verbal nr 21031j6.03.2018 privind scoaterea din functiune a obiectelor de inventar pentru anul2017, procesul-

verbal nr 6496 I i4.10.2016 privind rezultatele inventarierii pentru anul 2016, procesul-verbal nr.

6497114.102016 privind scoaterea din functiune a obiectelor de inventar pentru anul 2016,

in baza Legii nr. 273I2OOO privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinul nr. tgt7l2OO5 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea

1| contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia,

cu modifrcdrile gi completdrile ulterioare,
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 286112009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si

efectuarea rnventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,

Ordinului Ministrului Finanlelor Publice nr.18O2l2O14 pentru aprobarea Reglementartlor contabile privind

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,

in baza prevederilor art 7 din Legea contabilitdlii nr. 8211991 rerepublicati, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare,
conform art 22 din Ordonanta nr 81l2OO3 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate tn

patrimoniul rnstitutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temerul art.. 2j din Legea 21311998 privind proprietatea publici gi regimul juridic al acesteta,

actualtzatd,
in temeiul prevederilor art. 36 alin.2lit. b, alin.4lit. a, alin. 9, art..45 alin. 3 din Legea nr.21512401

privind administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile 9i completirile ulterioare
HCTARARE:

Art.1 Se aprobd inventarul centralizat al bunurilor care alcdtuiesc domeniul public 9i privat al Comunei
pdulegti. judelul Satu Mare, conform procesului-verbal nr. 2102116.03.2018 privind rezultatele inventarierii

pentru anul2O'17. al Comisiei de Inventariere A lui'

^- Art.2 Se aprobi procesul-verbal nr. Z functiune a obiectelor de

! lnvsnlsr pentiu anul 2017. al Comisiei de Inven Primarului'

Art.3. Se aprobi procesul-verbal nr. 649O l1 ntarierii pentru anul 2016,

al Comisiei de Inventariere AnualS constituitd prin dispozilia Primarului.
Art.4. Se aprobd procesul-verbal nr. 6497114.10.2016 privind scoaterea din functiune a obiectelor de

inveniar pentru rnrizO'lo, al Comisiei de lnventariereAnuald constituitd prin dispozitia Primarului

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirAri, efectuarea tuturor operatiunilor specifice in

Regrstr.rl - Inventar se incredin\eazd ordonatorului principal de credite 9i compartimentul contabil

Art.6. prezenta hotdrAre se comunicd Instituliei Prefectului Satu Mare, Comparlimentului Financiar

Contaorl din cadrul Primdriei 9i se aduce la cunogtintd publicd'

).aze'.'.a il3iai-arc a fost adoptate cu rcspectarea prevedet'ilor art. 45

J ,r ,,cgca nr 215 l2OO1 republicatd. moditicatd 9i completate
\r rc:a al :onstliefllor in funclie 15

\r tola al consilrerilor prezenli 15

Nr totai al consilierilor absenli 0

Votufl pentru 15

Voturi impotrivi 0

Piulegti 29.03.2018

Contrasemneaza
Secretarul Comunei Pduleqti
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