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, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

H O T ~ R A R E nr.39
Privitor la:aprobare valoare mijloace fixe date[n concesiune la SC APAVIL SA
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
ordinar` din data de 30 aprilie 2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din
totalul de 13 [n func\ie absent motivat dna consilier local Nicolaescu Sanda Lucia.
Respect@nd prevederile 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
consilier Dima Mureanu Maria Georgiana.
Luând [n dezbatere raportul de specialitate nr.4401/24.04.2015, prin care compartimentul
buget contabilitate propune aprobarea valoarilor mijloacelor fixe date la SC APAVIL SA.
|in@nd cont de adresa nr.15505/09.04.2015 emisa de SC Apavil SA, inregistrata la
Primaria Baile Olanesti sub nr.4126/17.04.2015 prin care se transnite procesul verbal de inventar
inregistrat la SC Apavil SA nr.47028/08.12.2014, inventar ce este semnat de reprezentantul primariei
dl.Barbu Gheorghe, va aduc la cunostinta urmatoarele:



procesul verbal de inventar nu a fost adus la primarie dar a fost semnat pe valorile de
inventar la care au fost predate la data contractului de delegare;



inventarierea acestor bunuri la data de 31.12.2014 in inventarul primariei a fost semnat pe
valoarile actualizate conform evidentei contabile de catre comisia de inventariere;



cu adresa nr.2359/10.04.2015 s-a inaintat catre SC Apavil Sa situatia mijloacelor fixe cu
diferentele valorice pentru a putea fi verificata si actualizata;



prin adresa nr.15505/09.04.2015 SC Apavil SA solicita ca pentru diferentele de valoare
rezultate in urma lucrarilor sau a reevaluarilor care au majorat valoarea unor mijloace fixe
sa se incheie act aditional la contractul de delegare si astfel sa fie actualizata valoarea
concesiunii, precum si sa se poata efectua casarea bunurilor uzate fizic si moral;



reevaluarile au fost efectuate conform OMF nr.3471/25.11.2008 si OG nr.81/2003
aprobate prin: HCL 36/30.04.2009 si HCL nr.13/.29.03.2013.

Valorile actualizate, comunicate si SC Apavil SA, mijloace fixe in valoare de 10118956.82
lei,conform listei de inventariere stabilita de compartimentul tehnic.
Evaluarea este necesara pana la inventarul anului 2015 si comunicata SC Apavil in vederea
calcului impozitului.
Urmare celor prezentate se constata necesitatea emiterii HCL pentru aprobarea valorilor
mojloacelor fixe date la SC Apavil SA, hotarare ce va fi comunicata ADI APA VALCEA pentru
intocmirea actului aditional la Contractul de delegare nr.1/18.11.2008 incheiat intre ADI APA
VALCEA si SC Apavil SA.

Potrivit art. 3 din Ordinul Nr. 3471 din 25 noiembrie 2008pentru aprobarea Normelor metodologice
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
1

(1) Activele fixe corporale ale instituţiilor publice se reevaluează după cum urmează:
b) activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, în folosinţă gratuită persoanelor juridice
fără scop patrimonial, precum şi cele date în administrarea regiilor autonome;
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi
"pentru" = 12
În temeiul art.36 alin.2 lit."b" ]i alin.4 lit."a", 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

HOT~RARE
Art.1 Se aprob` valoarea mijloacelor fixe date [n concesiune la SC APAVIL SA
conform listei anaxat` la prezenta.
Art.2 Se [mputernice]te dl Viceprimar Popa Titel [n calitate de pre]edinte al comisiei
dcentrale de inventariere s` duc` la [ndeplinire prevederile prezentei.
Art.3 Prezenta se comunic` SC APAVIL SA ,compartimentelor buget
contabilitate,Institu\iei Prefectului jud. V@lcea se se comunic` pe site-ul institu\iei.
PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
Dima-Mureanu Georgiana Maria
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
Jr.Nicolae Gorgan

Băile Olă neşti, 30 aprilie 2015
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