ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 212
Din 03 decembrie 2020
Privind inventarierea anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al
orașului Pecica
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 03.12.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa primarului Antal Petru exprimată prin referatul de aprobare nr.42473/12.11.2020,
- Prevederile art.155, alin.(5), lit.d), art.129, alin.(6), (7), art.289 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ,
-Prevederile art.3 din H.G. nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, municipiilor
și județelor,
-Prevederile art.7, alin.(1),(2), art.8, alin.(1),(2), (3), (4) din Legea contabilității nr.82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu actualizările ulterioare,
-H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale cu actualizările ulterioare,
-O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor
publice cu actualizările ulterioare,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.
In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind
Codul administrativ, cu modificări
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă inventarierea anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al orașului
Pecica.
Art.2. Se stabilește perioada de desfășurare a inventarierii din 07.12.2020 până în 31.12.2020.
Art.3. Inventarul bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Pecica se va publica pe
pagina oficială a localității Pecica până la data de 31.03.2021.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Dragoș Elisabeta,
șef Serviciul financiar-contabil și buget și se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-Instituţia Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –
Compartiment Juridic.
- Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STANOIOV MIODRAG

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

