ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com

HOTARARE NR.78
DIN 13.11.2017
Privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al unității
adminitrativ –teritoriale,comuna Cleja,județul Bacău
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in
ordinară,potrivit art.39 alin(1) din Legea 215/2001
locala ,republicată ,cu modificarile si completarile ulterioare.

data de 13.11.2017 in
privind administrația

sedința
publică

Avand in vedere:
-referatul(cu documentația aferentă) Biroului financiar contabil ,..din cadrul aparatului de
specialitate al primarului nr.7778/01.11.2017,aprobat de catre ordonatorul de credite, expunerea de
motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.7802/02.11.2017 prin care se arată necesitatea
oportunitatea,legalitatea și urgența adoptarii unei hotarari privind aprobarea rezultatului inventarierii
bunurilor din domeniul public și privat al unității adminitrativ –teritoriale,comuna Cleja,județul Bacău
în cadrul sedintei din luna Noiembrie 2017 aşa cum au fost întocmite de către structura de resort din
cadrul aparatului de specialitate a primarului.
Prevederile art.120 alin(1),art.121 alin(1) si alin.(2)și art.136 din Constitutie , art.3 şi art.4 din
Carta europeană a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1958,ratificată prin
Legea 199/1997, art.7 alin(2) din Codul Civil ,cu modificărilie şi completările ulterioare, art. 20 și art.
21 lit. ”m” din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, modificată și completată, art 7 alin(13)
din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională ,modificată și completată,art.7 alin (1),(3) și
art.8 alin(1) Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,OMFP nr.2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor,datoriilor si capitalurilor proprii,cu modificările și completările ulterioare ,Legea
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,modificată și completată, art.20 alin.(1) lit.”e” și
lit.”k”din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006 cu modificarile şi completările ulterioare,
art.23, 36 alin. (4) lit. „a” punctul 2 art.61,art.63 alin(4) lit”a’’,art.122 și art.128 alin(2) din Legea
nr.215/2001,privind administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile şi
completările ulterioare şi raportul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al
comunei Cleja,judetul Bacau,nr.8195,8196,8197 din 13.11.2017;
În baza art.45 alin.(3) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001,privind
administratia publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile şi completările ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1. Se aprobă rezultatul inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al unității
adminitrativ –teritoriale,comuna Cleja,județul Bacău,ca urmare a referatului compartimentului de
resort-Birou
financiar
–contabil,din
cadrul
aparatului
de
specialitate
al
primarului,nr.7778/01.11.2017/documentația aferentă,Anexă ,care face parte integrantă din prezenta
hotarare.
Art.2. Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,conform prevederilor legale,care
reglementeaza acest aspect.
Art.3 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati in conditiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau primarului comunei
Cleja,judetul Bacau ,Biroului financiar contabil,… din cadrul aparatului de specialitate al primarului
si va fi adusa la cunostinta publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementeaza acest aspect
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
JOCA ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Cons. Jur.BLEOJU ELENA

14 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0. votuti “impotriva”,consilieri prezenti 14,consilieri in functie 15

