ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BACANI

HOTARIREA Nr. 50 din 11.09.2014
privind aprobarea evaluarii activelor aflate in patrimoniul de valori de inventar sub valoarea
reala
Avînd în vedere :
- Anexa nr.10(comuna Bacani) din HG nr.1361/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Vaslui, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vaslui, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.21 alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia ;
- prevederile punctului al-X- lea din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,oraşelor,municipiilor şi judeţelor
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 ;
- prevederile art.10 din Legea contabilitatii nr.82/1991,republicata ;
- dispozitia nr.435 din 28.08.2014 emisa de primarul comunei Bacani privind desemnarea
unei comisii speciale de inventariere şi evaluare a bunurilor aparţinând domeniului public şi
privat al comunei Bacani,judeţul Vaslui;
în temeiul prevederilor art.36,alin.(2),lit. "c", art.45, alin.(3) şi art.115, alin(1), litera “b”
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Bacani, judeţul Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba evaluarea activelor aflate in patrimoniul de valori de inventar sub valoarea reala
conform Metodologiei de evaluare prevazuta in Anexa nr.1, care face parte integranta din
prezenta hotarire.
Art.2.Bunurile care reprezinta domeniul public si privat a comunei Bacani, judetul Vaslui,vor fi
evaluate de comisia speciala si inregistrate in evidenta contabila a Primariei comunei Bacani.
Art. 3. Se aproba lista de valori propuse la evaluare de comisia numita prin dispozitia primarului
comunei Bacani nr. 444/2014 Conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se imputerniceste Primarul comunei Bacani,
comisia speciala de inventariere şi evaluare a bunurilor si compartimentul financiar contabil din
cadrul Primariei comunei Bacani, judetul Vaslui.
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