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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea inventarului bunurilor şi valorilor aparţinând consiliului local şi 
unităţilor din administrarea acestuia 

 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară  în 
ziua de 29.01.2016;  Luând în dezbatere: 

       -  expunerea de motive la proiectul de hotărâre  privind aprobarea inventarului bunurilor şi 
valorilor aparţinând consiliului local şi unităţilor din administraţia acestuia; 
    -  referatul  nr. 176/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului 
de specialitate,  privitoare la efectuarea şi aprobarea  inventarului bunurilor şi valorilor 
aparţinătoare Consiliului  local şi unităţilor din administrarea acestuia; 
      - raportul comisiei  de  specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – 
finanţe,  administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ  din cadrul Consiliului local al comunei Daia Română; 
  Având în vedere prevederile: 
      -  Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 2861/2009 ; 
    -  art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 63 aliniat (5) litera “d” şi art. 122 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi republicată; 

În temeiul art. 45 aliniat (1) şi art. 115 alin. (1) litera b)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 Art. 1.  Aprobă   inventarului bunurilor şi valorilor aparţinătoare Consiliului  local al 
comunei Daia Română şi unităţilor din administrarea  acestuia, conform anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre ; 
 Art. 2. Aprobă scoaterea din inventar a bunurilor uzate şi care au durata de folosire 
depăşită, aparţinătoare Consiliului  local al comunei Daia Română şi unităţilor din administrarea  
acestuia, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 
-  Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
-  Primarului comunei Daia Română; 
-  un exemplar la dosar. 
Se afişează la sediul Primăriei comunei Daia Română 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13, voturi favorabile valabil 
exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcţie şi 100 %  din 
numărul consilierilor prezenţi. 
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