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H O T Ă R Â R E
Referitor la: însuşirea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al
Comunei Farcasele, judeţul Olt
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Farcasele nr. 664 din 02.02.2018, cu
privire la susținerea proiectului de hotătâre;
- Raportul de specialitate nr. 665 din 02.02.2018, al compartimentului de specialitate, cu
privire la susținerea proiectului de hotărâre;
- Raportul de avizare nr. 666 din 02.02.2018, al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Farcasele ;
- Prevederile art. 4 și art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.6 din Legea nr.18/1991- Legea fondului funciar, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Prevederile art.859, alin. (2) din Legea nr.287/2009 – Codul civil, republicat în anul 2011 cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.1 alin.(1) și art.7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Dispoziţia Primarului comunei Farcasele nr.484 din 16.11.2018, privind numirea Comisiei
speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Farcasele, judeţul Olt;
- Procesul-verbal nr.737 din 06.02.2018, al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Farcasele;
- Hotărârea Consiliului Local Farcasele nr. 12 din 29.08.2016, privind completarea și
actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Farcasele;
- Raportul de evaluare din data de 19.07.2016 întocmit de Ilie Dragos Laurențiu – Membru titular
ANEVAR, legitimație nr.13284, a bunurilor aflate în domeniul public al Comunei Fărcașele, Județul
Olt;
- Prevederile art.10, art.36 alin.(2) lit.c), alin.5 lit.b), art.63 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.d),
art.119, art.120, art.122 și art.123 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 si art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000 republicată,
cu modificările si completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
În temeiul art.45(3) ), art.115 alin.1 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL FARCASELE
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se însuşeşte inventarul actualizat al bunurilor care aparţin domeniului privat al
comunei Farcasele, judeţul Olt, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Anexa la perezenta hotărâre, conţine un număr de 71 poziţii.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Olt ;
- Primarului comunei Farcasele ;
- Viceprimarului comunei Farcasele ;
- Administratorului comunei Farcasele
- Biroului contabilitate, impozite și taxe locale ;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Munteanu Marinel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr. 6 din 08.02.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Farcasele în ședința ordinară din
data de 8 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001,
actualizată, cu un nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul total de 13
consilieri prezenți în ședință
Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
13
-

TABEL NOMINAL
cu persoanele din cadrul primăriei carora li s-a înaintat în original H.C.L. nr. ___/08.02.2018 privind :
însușirea inventarului actualizat al bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Farcasele
Nr.
crt.
1
2
3

Compartiment/
Instituție
Primar
Viceprimar
Birou
contabilitate

Nume și
prenume
Tudor Marin
Vladu Leon Viorel
Torcea Razvan

Funcția
deținută
Primar
Viceprimar
Șef birou

Data primirii HCL
nr.____/08.02.2018
12.01.2018
12.01.2018
12.01.2018

Semnătura

