
                                                                                                                                                     

R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea PROCESULUI VERBAL DE INVENTARIERE a PATRIMONIULUI  public 

și privat al comunei IBUCANI, județul NEAMȚ, întocmit și înregistrat la data de 
31.12.2018 sub Nr. 8992  

 
CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa  

ordinară din data de 27 martie 2019;  

având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului Comuna ŢIBUCANI, din care reiese necesitatea 
actualizării anuale a bunurilor din domeniul public și privat al comunei ȚIBUCANI, județul 
NEAMȚ, precum şi raportul compartimentelor de resort; 

- prevederile art. 23 alin. (2) lit e) și h) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locasle, cu modificările și completările ulteriaore; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 7 și art. 8 din Legea contabilităţii nr. 82/199, republicată, cu 
modificările și completările ulteriaore;   

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind  organizarea și efectuarea inventarierii elementelor , natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii; 
- prevederile H.G. nr. 841/1995 privind scoaterea din uz a bunurilor aparţinând instituţiilor 

publice (casarea); 

- prevederile H.G. nr. 2139/2004 privind clasificaţia şi duratele minime de folosinţă a 
mijloacelor fixe. 

- prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea privind administrația publică locală nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HO T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aproba PROCESUL VERBAL DE INVENTARIERE a PATRIMONIULUI  public și 

privat al comunei ȚIBUCANI, județul NEAMȚ, întocmit și înregistrat la data de 31.12.2018 sub Nr. 
8992, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMENEAZĂ          

 CONSILIER LOCAL,               SECRETARUL COMUNEI,                                           
RUSU IOAN                            J U R I S T                     
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Nr. 27 
Adoptată în ședința  ordinară din data 27 martie  2019 
Cu un număr de 8 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și 5 abţineri din totalul de 13 consilieri în funcţie                                     
Redactat și procesat C. Ambrosă 
27.03.2019 
Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL                                                                                                                                  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

și ale 123 alin. (2) 


