
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                H O T Ă R Â R E A   Nr.40
                                                             din 26 iulie 2018

privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public si privat al comunei Livezeni,județul Mureș.

          Consiliul Local al Comunei Livezeni, județul Mureș,întrunit în sedinta ordinara la data de 
26.07.2018, 
          Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea si însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public si privat al comunei Livezeni, cu ocazia inventarierii de sfârsit de an
2017,
         Avand în vedere:

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Livezeni înregistrat cu nr.2365/08.06.2018,

- expunerea de motive înregistrata cu nr.2438/14.06.2018 privind aprobarea si însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public si privat al comunei Livezeni,

- procesul verbal nr. 6255/29.12.2017, al Comisiei de inventariere a patrimoniului 
comunei Livezeni, pentru anul 2017, constituită prin Dispoziţia nr. 213 din 09.11. 2017,

- avand în vedere avizul favorabil al Comisiei juridice, protectie sociala, disciplina, 
învatamant, sanatate, cultura, culte, turism, munca;

- avizul favorabil al comisiei economico-sociala, buget-finante,  taxe si impozite, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, programe de dezvoltare, servicii si 
comert,

          In baza prevederilor:
         - Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative,
         - art.14 din OG nr.81/2003 privind reevaluarea și  amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice,modificată,aprobată prin Legea nr.80/2005,
        - art.2 din OMEF nr.3471/25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor 
publice,
        - art.120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare,    
      Ţinând cont de prevederile art.21 alin.(2) din Legea privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia nr.213/1998,cu modificările şi completările ulterioare  şi ale art.8 alin.(1) din 
Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată ,
      



      
    In temeiul drepturilor conferite de art.36 alin.(2) lit.c),art.45 coroborat cu art.115 alin.(1) 
lit.b) şi ale art.120 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare,
                                                     
                                         H O T Ă R Ă Ș T E:   

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Livezeni a 
bunurilor cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aproba scoaterea din funcțiune  a mijloacelor fixe și obiectelor de inventor   
cuprinse în Anexa nr. 1, nr. 2 si nr. 3, în vederea  casării.

Art.3. Se aprobă și se însușește inventarul bunurilor care aparţin domeniului public si 
privat al comunei Livezeni, judeţul Mureș, cu ocazia inventarierii de sfârșit de an, 2017,
întocmit de comisia de inventariere, constituită prin dispoziţia nr. 213/09.11.2017 a primarului 
comunei Livezeni, conform anexelor nr.1 si nr.2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul comunei Livezeni, biroul contabilitate,resurse umane,impozite si taxe va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

                -Institutiei Prefectului - județul Mureş
            -Primarului Comunei Livezeni
             -Biroului contabilitate,resurse umane,impozite și taxe
            -Afișare spre cunoștință publică
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