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H O T Ă R Â R E nr.30 
privind aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 

precum ]i aprobarea inventarului anual al bunurilor apar\in@nd Serviciului Public 
Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti 

 
 
          Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă 

ordinară din data de 24.05.2013, la care au participat un număr de 11 consilieri locali din 
totalul de 13 în funcţie, lipsă fiind dl.consilier local Baicu Vasile şi dl. consilier local Traşcă 
Flavius Iulian. 

În conformitate cu art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, a fost aleasă, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, preşedinte de şedinţă dna 
Nicolaesca Sanda Lucia. 

{n baza expunerii 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. 

Lu@nd [n dezbatere referatul nr.5370/17.05.2013 prin care compartimentul buget-
contabilitate propune aprobarea inventarului bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
precum ]i aprobarea inventarului bunurilor aparţinând Serviciului Public Departament de 
Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti. 

{n conformitate cu prevederile Legii contabilt`\ii nr.82/1991, republicat`,  ale HG 
nr.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea ]i duratele normale de 
func\ionare a mijloacelor fixe, modificat` prin HG nr.1496/2008, ale Ordinului nr.3055/2009 
pentru aprobarea Reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene, ale Ordinului 
MFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, ale Legii nr.15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat [n active corporale ]i necorporale - republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale HG nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor 
metologice de aplicare a Legii nr.15/1994,  precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind transparen\a 
decizional`. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din num`rul consilierilor locali [n 
func\ie, respectiv voturi "pentru" = 11; 

{n temeiul art.36 alin.2 lit."c", art.45 alin.3, art.122, 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` inventarul anual al bunurilor apar\in@nd ora]ului B`ile Ol`ne]ti, cu un 
total general [n valoare de 151574163,77 lei, conform Anexei nr.1 ce face parte integrant` din 
prezenta. 

Art.2 – Se aprob` inventarul anual al bunurilor apar\in@nd Serviciului Public 
Departament de Operare a Proiectului de Dezvoltare Integrată a Staţiunii Băile Olăneşti, cu un 
total general [n valoare de 28771,16 lei conform Anexei nr.2 ce face parte integrant` din 
prezenta. 

 

CONSILIUL LOCAL AL 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: conslocbaileolanesti@yahoo.com 



[Red./Dact.EDE/5 ex] Page 2 of 1 

Art.3 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin compartimentele de specialitate. 

Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea. 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicolăescu Sanda-Lucia 
 
                Contrasemnează, 

                                                                          Secretar 
                                                                           jr.Nocolae Gorgan 

 
 
Băile Olăneşti, 24 mai 2013 

 


