ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI
H O T Ă R Â R E Nr.5/2020
privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar a bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Negreni" cuprinse in anexa nr. 81 la Hotararea Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Cluj cu modificarile si completarile aduse prin H.C.L. Nr.31/2011; H.C.L.
Nr.32/2011; si H.C.L. Nr.12/2014, H.C.L. Nr.36/2014, H.C.L. Nr.9/2016, H.C.L. Nr.56/2017, H.C.L.
Nr.57/2017, H.C.L. Nr.70/2017, H.C.L. Nr.27/2018, H.C.L. Nr.32/2018 H.C.L. Nr.43/2019 si
H.C.L.Nr.55/2019
Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.02.2019
Având în vedere: - referatul de aprobare nr.174/20.01.2020 a domnului primar privind
aprobarea actualizarii valorilor de inventar a bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Negreni"
- referatul nr.187/22.01.2020 prezentat de comisia de întocmire a inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Negreni.
- Raportul de evaluare intocmit conform Contractului de servicii nr. 64/5/7077 din 14.02.2019,
incheiat intre S.C. Asof Expert S.R.L. si UAT Comuna Negreni, referitor la prestarea serviciului de
evaluare a activelor fixe - expert evaluator Bala Florin Cristian;
Ţinând seama de proiectul de hotărâre înaintat de primar şi avizat favorabil de comisa de
administrare a domeniului public si privat al comunei .
Ţinând cont de prevederile :
- art.3 din O.U.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, ale Legii contabilităţii nr.82/1991, ale Ordinului Ministcrului
Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe corporale afiate în patrimoniul instituţiilor publice.
- Hotărârea nr. 36/2009 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei
Negreni modificata si completata prin prin H.C.L. Nr.31/2011; H.C.L. Nr.32/2011; si H.C.L.
Nr.12/2014, H.C.L. Nr.36/2014, H.C.L. Nr.9/2016, H.C.L. Nr.56/2017, H.C.L. Nr.57/2017, H.C.L.
Nr.70/2017, H.C.L. Nr.27/2018, H.C.L. Nr.32/2018 H.C.L. Nr.43/2019 si H.C.L.Nr.55/2019.
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- H,G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativteritoriale
- Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Judeţului Cluj,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din Judeţul Cluj, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 286 alin.(1) si alin.(4) si art. 607 alin.(4) din OUG
Nr.57/2019 privind Codul administrativ
În temeiul drepturilor conferite de art. 129 alin.(2) lit.c) alin.(4) lit.f) si g) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ.
HOTĂREŞTE
Art.1 Se insuseste Raportului de evaluare, intocmit conform Contractului de servicii nr.
64/5/7077 din 14.02.2019, incheiat intre S.C. Asof Expert S.R.L. si UAT Comuna Negreni, referitor la
prestarea serviciului de evaluare a activelor fixe - expert evaluator Bala Florin Cristian, pentru bunurile
din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Negreni aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 488/2010 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj -

Anexa 81 cu modificarile si completarile aduse prin prin H.C.L. Nr.31/2011; H.C.L. Nr.32/2011; si
H.C.L. Nr.12/2014, H.C.L. Nr.36/2014, H.C.L. Nr.9/2016, H.C.L. Nr.56/2017, H.C.L. Nr.57/2017,
H.C.L. Nr.70/2017, H.C.L. Nr.27/2018, H.C.L. Nr.32/2018, H.C.L. Nr.43/2019 si H.C.L.Nr.55/2019.
Art.2. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a bunurilor care aparţin domeniului public
al Comunei Negreni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se înregistrează în evidenţele contabile
ale Primăriei Comunei Negreni.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Negreni, compartimentul
financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Cluj.
Nr. 5
Din 14.02.2020

Preşedinte de şedinţă,
Raita George

Consilieri total: 11
Consilieri prezenţi: 9
Votat pentru: 9
Împotrivă:Abţineri:Contrasemnează secretar general al UAT comuna Negreni
Secan Radu

