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HOTANAREA
nr.54 din27 aprilie 2017

privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului
administrativ al comunei Doljegti aferent anului 2016

Consiliul Local al comunei Doljeqti, judeful Neam!;
Analizdnd:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Doljeqti;
- Referatul compartimentului contabilitate/"Comisia de inventariere" din

cadrul aparatului de specialitate al Primarulu i m.493 4 din 24.04.2017 ;
AvAnd in vedere:
- art. I22 din Legea administraliei publice locale nr.27512001, republicatd,

cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Legea contabilit611inr.82l7991, republicatd, cu modificdrile si completdrile

ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitilii
instituliilor publice, Planul de conturi pentru instituliile publice qi instrucliunile de

aplicare a acestuia, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ordinul 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-

contabile;

- Ordinul m.286U09.t0.2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea qi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor qi

capitalurilor proprii (Emitent M.F.P.);
- Legii w.27311998 a propriet[1ii publice si regimul juridic
VIzAnd avintl comisiei de specialitate a consiliului local;
in temeiul prevederile *t. 45 qi 115 alin. (1) lit.

administraliei publice locale nr.27512001, republicatd, cu
completdrile ulterioare;

al acesteia;

,,b" din Legea
modificirile si

HOTARAgTE:

Art.l.- (1) Se aprobd rezultatele inventarierii generale a patrimoniului
administrativ al comunei Doljeqti aferent anului 2016, conform procesului verbal
m.734 din 31.01.2017; intocmit de comisia de inventariere desemnatd prin
Dispozilia Primarului comunei Doljeqti, nr. 481 din 10 noiembrie 201.6,1a care se
adaugd:

o Lista obiectelor de inventar propuse a fi scoase din uz,.



o Balanta mijloacelor fixe din domeniul public qi privat;

(2) Bunurile de natura obiectelor de inventar scoase din uz, vor fi supuse
valorificdrii conform prevederilor legale speciale in vigoare.

Art.2.-Primarul comunei Doljeqti qi compartimentul contabilitate, financiar,
impozite qi taxe locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hot[r6ri.

Art.3.-(1) Secretarul comunei Doljeqti va comunicaprezenta hotdr6re :

- Instituliei Prefectului - Judelul Neam! pentru exercitarea controlului de
legalitate;

- Compartimentului contabilitate, financiar, impozite qi taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului;

- Oricdrei persoane interesate.

(2) Secretarul comunei va aduce la cunoqtin{I publicd,prezenta hotdrdre prin
orice mijloc de publicitate.

PRE$$DJI{TE DE $EDINTA,
,,MIHi{rMAruca-ATENA

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,

Red./Proc.: C.M./C.M.
Ex.4; Ds. C.4.

Nottr: 1. Consilieri prezenfi Edin totalul de 15 consitieri ce formeazd consiliul local.
2. Prezentanotir6re a-6st aproUattr cu /5* voturi pentru.
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