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JUDETUL SATU MARE

coNsrLruL LocAL PAULE$TI

HOTARAREA NR. 12 I 2019

privind aprobarea proceselor-verbale de inventariere a bunurilor proprietatea Comunei Pdulegti, judetul Satu
Mare, efectuat pentru sfArgitul anului 2018

Consiliul Local al Comunei Pdulegti, judetul Satu Mare, intrunit in gedinla extraordinari din 22.03.2019,
la sediul Primiriei Pdulegti, in baza dispoziliilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 21512001 privind administratia
publici locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, avAnd in vedere expunerea de motive nr.

1914111.03.2019 prezentatd, precum gi dispoziliile art. 44 din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd
locald republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, raportul de specialitate nr. 1913111 .03.2019,

vizAnd procesul-verbal nr. 1816/07.03.2019 privind rezultatele inventarierii bunurilor materiale pentru
anul 2018 si procesul-verbal nr. 1817107.03.2019 privind inventarierea domeniului public si a domeniului privat
pentru anul 2018

inbaza Legii nr. 27312000 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordinul nr. 191712005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea

contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia,
cu modificirile gi completirile ulterioare,

Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.286112Q09, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,

Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 18Q212014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,

in baza prevederilor art. 7 din Legea contabilitdlii nr. 8211991 rerepublicatd, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare,

conform art. 22 din Ordonanta nr. 8112003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 21 din Legea 21311998 privind proprietatea publicd 9i regimul juridic al acesteia,
actualizatd,

in temeiul prevederilor art. 36 alin. 2lit. b, alin. 4 lit. a, alin. 9, art. 45 alin. 3 din Legea nr. 21512001
privind administralia publicd locald, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTANANT:

Art.l. Se aprobd inventarul centralizat al bunurilor care alcituiesc domeniul public gi privat al Comunei
Piulegti, judetul Satu Mare, conform procesului-verbal nr. 1817107.03.2019 privind rezultatele inventarierii
pentru anul 2018, al Comisiei de Inventariere Anuali constituiti prin dispozitia Primarului.

Art.2. Se aprobd procesul-verbal nr. '1816/07.03.2019 privind rezultatele inventarierii bunurilor materiale
pentru anul 2018, al Comisiei de Inventariere Anuald constituiti prin dispozilia Primarului.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri, efectuarea tuturor operaliunilor specifice in
Registrul - Inventar se incredinleazd ordonatorului principal de credite gi compartimentul contabil.

Art. 4. Prezenta hotdrAre se intocmeste in 4 exemplare originale, din care un exemplar se comunici
Primarului Comunei Pdulegti, unul se comunici Institutiei Prefectului Judetului Satu Mare, unul se anexeazd la
dosarul gedintei 9i unul se va aduce la cunogtinld publici prin grija secretarului UAT Piulegti.
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Prezenta hotdrAre a fost adoptatd cu respectarea
din Legea nr.215 / 2001 republicatS, modificatd gi

Nr. total al consilierilor in func[ie 15
Nr. total al consilierilor prezen[i 14
Nr. total al consilierilor absenti I
Voturi pentru 12
Voturi impotrivd 0
Abtineri 2

Piulegti 22.03.2019

Contrasemneazd,
Secretarul Comunei Pdulegti

Bernat Eva

int: 4 ex.


