ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

H O T A R A R E A NR. 61 /2018
privind însușirea și actualizarea valorii juste a activelor fixe corporale aflate în Inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș,
județul Harghita
Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară
din data de 31 august 2018;
Având in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/104/01.08.2018,
- Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
nr.7/ 105/01.08.2018;
-Raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Gălăuțaș nr.2806/27.07.2018;
- Raportul de evaluare efectuat de catre expert evaluator autorizat ANEVAR, Beres Aron.
-Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului României nr. 1381/2007 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1351/2001 privind inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Gălăuţaș și hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei
Gălăuțaș de modificare /completare a inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Gălăuțaș;
-imobilele înscris în inventar nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de
proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind
fondul funciar respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod
abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini și
nu face obiectul vreunui litigiu;
În conformitate cu:
- Prevederile art. 858 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (4), art. 18 si art. 21;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548 din 1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor şi
municipiilor, precum şi a judeţelor;
- Legea nr. 22/1969 privind anagajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice,
modificată și compeltată prin legea nr. 54/1994, respectiv Legea nr. 187/2012;
- Hotărârea Guvernului României nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- O.M.F.P. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, art. 8, alin.(1) si (2);
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-O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituțiilor publice, cu modificările și completările uterioare; art. 2^1 si 2^2;
-Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice și instrucțiunile de aplicare a acesteia;
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.9/61/23.08.2018, comisia de specialitate
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia
mediului nr.9/60/23.08.2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr.9/59/23.08.2018;
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. c, art. 45 alin.3, art.115 alin. (1) lit.b, art. 119 , art. 120
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
H OTARASTE :
Art. 1. (1) Se aprobă însușirea și actualizarea valorii juste a activelor fixe corporale aflate
în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, ca
urmare a reevaluării acestora, conform Raportului de evaluare efectuat de catre expert evaluator
autorizat ANEVAR, Beres Aron.
(2) Inventarul privind bunurile care aparțin domeniului public al comunei Gălăuțaș
actualizat în urma reevaluării este prevăzut în anexa la hotărâre, care face parte integrantă din
aceasta.
Art.2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliului Judeţean Harghita, precum şi Instituţiei
Prefectului Harghita, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului contabilitate prin grija
secretarului comunei și se va face publică prin afișare.
Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează și
primarul comunei Gălăuţaş, dl. Țăran Radu.
GĂLĂUȚAȘ, LA 31 august 2018
Președinte de ședință,
Consilier local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

