ROMANIA
.IUDETUL SALAJ
COMUNA BOBOTA
CONSIT,ITJL LOCAI,

IIOTARARI'A NR. 8
DIN 28 FEBRTIARIE2OIg

privind aprobarea

inventarului pe anul 2018 a bunurilor care apar{in domeniului
public si privat al comunei Bobota, judeful S5laj

si insugirea

Consiliul Local al Comunei Bobota, judetul Sdlaj, intrunit in gedinla ordinard la data de 2g

f-ebruarie 2019:

Avflnd in vedere:
- raporlul de specialitate al compafli;rentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate :.rl
primarultri comunei inregistrat cu nr. 978 din 22.02.2019;
- expunerea de motive inregistrata cu nr. 979 din 21.02.2019, prin care se fundamenteaza
necesitatea proiectului de hotarare privind aprobarea si insugirea inventarului bunurilor care aparlin
dorneniului public si privat al comunei Bobota;
- procesul verbal nr.10.068 din 28.12.2018 al Comisiei de inventariere a patrimoniului
comunei Bobota. pentru anul 2018, constituita prin Dispozilia nr. 288 din20.11.2018 gi Anexa nr.l
care cuprinde lista obiectelor de inventar si mijloacelor fixe propuse spre casare;
- Raportul de avtzare comun al comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bobota:
Inbaza prevederilor:
- att'36, alin. (2), litera c) gi art.Il9, arl. 120, arL. l2l, art. 122 din Legea administraliei
publice locale nr. 21 5 12001 republicatd, cu modifi carile gi completdrile ulterioare;
- art' 553, arr.554 din Legea nr.28712009 - Codul civil, republicat, cu modificarile gi
completdrile ulterioare,

- art.3, alin (4), art,4 si art.6, alin(1) din Legea nr.27311998 privind proprietatea publicd 9i
regimul juridic al acesteia cu modific[rile gi completdrile uherioare;
- Ordinul Ministerului Finanlelor Publice nr.286112009, pentru aprobalea Normelor privind
organizatea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. datoriilor
;i capitalurilor
proprii;

-

Ordinul Ministerului }rinanlelor Publice nr.263412015 privind clocumentele financiar

contabile;

-

-

O.G. nr. 11212000 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
func{iune, casare gi valorificare a activelor corporale care alcdtuiesc domeniul public al statului gi al
unitalilor administrativ-teritoriale;
In temeiul prevederilor art.45, alin (3) si art. 115, alin (1), lit. b) din Legea administra{iei
publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba si se insu;esc rczultatele inventarierii patrimoniului public si privat al
comunei Bobota pentru anul 2018, contbrm anexci nr. I care f-ace parte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art.2. Se aproba casarea de rnijloace flxe gi scoaterea din uz a materialelor de
obiectelor de inveutar, confblm ancxei nr. 2, care lace parte integrantd din prezenta hotdrAre.

natura

Art.3. Clu ducerea la indeplinilr.r St' incredinfeaza primarul comunei Bobota ii

Compartimenul contabiIitate.

Art.4.Prezenta hot6rdre se aduce la cunogtinJa publicd qi se comunicd:

- Insti

-

-

ia Prefectului Judefului S6laj;

Primarul comunei;
Compartiment contabilitate;
Dosar Eedinld;
Dosar hotdrAri.
Prin afigare gi publicare pe site-ul primiriei.
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