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H O T Ă R Â R E nr.13 
privind : reevaluarea ]i amortizarea activelor fixe aflate [n patrimoniul 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 29 martie 2013, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul 
de 13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL 
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan 

V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare 
ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
         |in@nd cont de referatul nr.3271/25.03.2013, prin care compartimentul buget-
contabilitate propune aprobarea reevaluarea ]i amortizarea activelor fixe aflate [n 
patrimoniul ora]ului B`ile Ol`ne]ti 

În conformitate cu prevederile art.3 ]i 5 din Ordinul Ministerului Economiei ]i 
Finan\elor nr.3471/25 noiembrie 2008, ale Legii nr.215/2001 privind administra\ia public` 
local`, republicat`, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a decizional`. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 13 " 

În temeiul art.36 alin.1 ]i 9, art.45 alin.2,lit."a" coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din 
Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art.1 – Se aprob` reevaluarea ]i amortizarea activelor fixe aflate [n patrimoniul ora]ului 

B`ile Ol`ne]ti,conform reevaluarii [nscrise [n raportul de reevaluare ]i anume: 

 

PRIM~RIA    ORA}ULUI    B~ILE    OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com 
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Art.2 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 

ora]ului B`ile Ol`ne]ti prin compartimentul buget-contabilitate. 

Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe SITE-ul prim`riei, se 

comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul Prim`riei ora]ului B`ile 

Ol`ne]ti ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea. 

 

 

 

   PRE}EDINTE DE }EDIN|~, 

         P~UNESCU IOAN 
 

Contrasemneaz`, 

SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 

 

 

 

 

B`ile Ol`ne]ti, 29 martie 2013. 

Grupa Active Fixe Valoare [nainte de Diferente din Valoare rezultata [n 
urma  

  reevaluare Reevaluare reevaluarii 

gura 0- terenuri 42675459.56 9205598.33 51881057.89 

Grupa 1 Constructi 70313497.11 6180744.27 76494241.38 
Grupa II Echipamente 913896.11 42905.77 956801.88 
Grupa III Aparatura birotica 1035249.49 81991.52 1117241.01 

Grupa IV active fixe  
necorporale 

132356.04   132356.04 

Total 115070458.31 15511239.89 130581698.20 


