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HOTĂRÂRE

Referitor la: însuşirea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi pasiv pentru anul 2019

Având în vedere:
-prevederile Ordinului Ministerului finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-prevederile art. 27 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 52/2003-lege privind transparenta decizionala in administratia publica;
-prevederile art.155 alin.(1), lit.d coroborat cu alin.(5) litera d) din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- prevederile dispoziţiei primarului comunei Şopârliţa nr. 123 din 04.11.2019 privind constituirea comisiei
pentru inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Primăriei
comunei Şopârliţa, judeţul Olt;
- raportul de evaluare a bunurilor aflate în domeniul public şi privat al comunei Şopârliţa, județul Olt, din
data de 07.10.2017, întocmit de Ilie Laurențiu Dragoş – Membru titular ANEVAR, legitimație nr. 13284;
- expunerea de motive nr.147 din 23.01.2020;
- raportul nr. 146 din 23.01.2019 al compartimentului de resort;
- raportul nr. 7 din 30.01.2020 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţia
mediului şi turism;
- raportul nr. 7 din 30.01.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism;
- raportul nr. 7 din 30.01.2020 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate şi
familie, protecţie copii, tineret şi sport,
în temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ în administraţia publică,
CONSILIUL LOCAL
al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se însuşesc rezultatele inventarierii elementelor de activ şi pasiv pentru anul 2019, cuprinzând
constatările comisiilor de inventariere, ce fac obiectul raportului privind situaţia gestionării bunurilor pe anul 2019,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, viceprimarului comunei, compartimentului
contabilitate, impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa pentru ducere la îndeplinire şi
Instituţiei Prefectului – judeţul Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Radu Constantin

Contrasemnează/Avizează
pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
-DELEGAT

Radu Marian
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