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Nr. 3486 din 23.06.2017

EXPUNERE DE

MOTIVE

cu privire la: aprobarea inventarului elementelor de activ şi de pasiv, ce aparţin
Consiliului Local Fărcașele, la data de 31.12.2016.
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, Legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.122 -,, toate bunurile
aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor
locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele
consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor’’.
Art.123 din acelaşi act normativ, prevede: ,,Consiliile locale şi consiliile judeţene
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau
judeţean, să fie date în administrare, concesionate sau închiriate’’.
Proiectul de hotărâre a fost iniţiat având în vedere cele arătate mai sus şi
totodată, prevederile Legii nr.82 /1991 – Legea contabilităţii, art.7 şi 8, precum şi
prevederile punctului 2 alin.(1) din anexa la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.2861/2009, şi anume Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, care precizează că : ,,
În temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, entităţile au obligaţia
să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe
parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în alte
situaţii,, .
Astfel, la finele anului 2016, s-a constituit comisia de inventariere a domeniului
public si privat al comunei Fărcașele, prin dispoziţia Primarului comunei Fărcașele, care
a procedat la inventarierea, prin măsurare şi numărare a bunurilor respective.
Având în vedere raportul biroului contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele, s-a iniţiat proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea inventarului elementelor de activ şi de pasiv, ce aparţin
Consiliului Local Fărcașele, la data de 31.12.2016.
Faţă de cele precizate, supun analizei şi consultării cetăţenilor
prezentul proiect de hotărâre şi propun aprobarea acestuia în Consiliul local al comunei
Fărcașele.
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