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H O T A R A R E Nr.10
Cu privire la :aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd
ora]ului B`ile Ol`ne]ti.

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de 27 februarie 2014 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul
de 13 [n func\ie.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001,
republicat`, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna
Niculina Braneci;
|in@nd cont de prevederile dispozitiei nr.377/22.11.2013, prin care s-a constituit comisia
centrala de inventarierea patrimoniului cu atribu\ii de centralizare a rezultatelor inventarierii precum
]i comisii de inventariere pe gestiuni ]i activit`\i, pe anul 2013.
Conform actelor normative:
- Legea Nr. 82 din 24 decembrie 1991 Republicat` Legea contabilit`\ii;
- Hot`r@rea Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea ]i
duratele normale de func\ionare a mijloacelor fixe;
- Ordinul Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglement`rilor contabile conforme cu
directivele europene;
- Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ]i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ]i capitalurilor proprii;
- Legea Nr. 15 din 24 martie 1994 Republicat` privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale ]i necorporale;
- Hotar@rea Nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ]i necorporale,
modificat` ]i completat` prin Ordonan\a Guvernului nr. 54/1997;
- Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001 Republicat` - Legea administra\iei publice locale, art. 122
dup` efectuarea inventarierii, situa\ia bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti se prezint` astfel:

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din consilieri prezen\i,
respectiv voturi "pentru"=”13
{n temeiul art.36 alin.(2) lit.(b)]i(c) alin (4)lit.(c) ]i ale art 45 alin 3 din Legea
nr.215/2001,privind administra\ia public` local` republicat` cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare,adopt`
urm`toarea
HOTARARE
Art1. Se aprob` inventarierea bunurilor care fac parte din patrimoniul ora]ului B`ile
Olne]ti,conform anexelor nr.l ]i 2 la prezenta.
Art. Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti
prin compartimentul buget contabilitate.
Prezenta hot`r@re se aduce la la cunostin\` prin publicarea pe site-ul institu\iei,se
comunic` Primarului ora]ului,comp.buget contabilitate ]i Institu\iei Prefectului jud.V@lcea
Pre]edinte ,
Contrasemneaz`,
Niculina Braneci
Secretar,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti 27 februarie 2014
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