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HotIrf,rea nr. 48 12016
privind insusirea procesului verbal de inventariere pentru anul 2015

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucrdrile qedinlei ordinare din
data de

3l

mai 2016

Avflnd in vedere:

-

Nota de fundamentare nr. 26861 29.03.2016 qi proiectul de hot6rdre intocmit de catre initiatorul proiectului, primar

-

Raportul de specialitatenr.434l/23.05.2016 intocmit de catre compartimentul pentru administrarea si exploatarea domeniului
public si privat al comunei Letcani, in temeiul art. 44 din Legea nr. 2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicata;
avizul favorabil al comisiei de specialitate cu activitate economicd din cadrul Consiliului Local, emis in temeiul prevederilor
art.43 si art.54, alin. 4 din Legea nr. 2l5l 2001 a administratiei publice locale, republicatd, cu modificdrile gi complet6rile

-

-

Turcu

Stelian;

ulterioare;

dispozitia primarului comunei Letcani nr. 888/23.l1.2015,privind constituirea comisiei de inventariere anuala a bunurilor
pe 2015;

procesul verbal nr.4300119.05.2016, privind rezultatele inventarierii bunurilor care alcdtuiesc patrimoniul comunei
Lelcani la31.12.2015;
- prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv: Ordinul ministrului finanlelor publice nr.286112009
pentru aprobarea normelor privind organizarea qi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor
proprii; Legea nr. 273/2006 privind finan{ele publice locale, legea nr.500/2002 privind finan{ele publice, Legea nr. 51112003 Codul Fiscal cu modificlrile gi complet6rile ulterioare, Legea nr.21512001privind administralia public[ locald- art.122.

In temeiul art.45 alin.1 si art.ll5
gi completdrile ulterioare

alin.l lit.b din Legeanr.215/2001 privind administratia publica locala, republicatd,

cu

modificlrile

uorAnAgrr:
Art.l

Consiliul Local Letcani isi insuseste prevederile procesul verbal nr.4300119.05.2016 privind
rezultatele inventarierii bunurilor din domeniul public si privat al comunei, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.Z Se aproba lista bunurilor propuse pentru casare, confonn anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobd listele cuprinzand Inventarul bunurilor din domeniul public al comunei Lefcani,
modi{icat qi completat, conform anexei care face parte integrantd din prezentahotdrdre.
Art.4 Se aprobd listele cuprinz6nd Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Lefcani,
modificat qi completat, conform anexei care face parte integrantd din ptezerlia hotdrdre.
Art.5 Compartimentul pentru administrarea patrimoniului, structura de urbanism si compartimentul
financiar contabil din cadrul Primariei Letcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.6 Secretarul comunei ya inainta cate un exemplar al prezentei hotarari primarului,
compartimentelor si structurilor de specialitate din cadrul primariei qi Institufiei Prefectului Judetului Iagi.
O copie a prezentei hotdrdri va

fi

afiqat6 la sediul consiliului local pentru a

fi adusf, la cunoqtin]d public[.
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