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HOTĂRÂREA 

nr. 10 din 29 ianuarie 2016 
 

privind  aprobarea  Raportului  şi  Procesului  verbal cu  rezultatele  inventarierii la sfârşitul anului 2015  
a  bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din  22 
ianuarie  2016, conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea 
nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale 
ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.               247/22.01.2016, 
în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 alin. (6) din 
Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi a referatului Biroului financiar contabil şi resurse umane nr. 248/22.01.2016, prin 
care se propune însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Rîciu la data 
de 31 decembrie 2015 potrivit procesului verbal al comisiei de inventariere nr. ………………………., cu 
constatările si propunerile de casare a mijloacelor fixe si obiecte de inventar,  
Avand  în vedere: 
ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice,  
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice,  
LEGEA nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
ORDINUL nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991(**republicată**)(*actualizată*) contabilităţii**); 
Dispoziţiile OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 



HOTĂRÂRE nr. 1.614 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Mureş; 
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare,  
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, 
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”şi art.45 alin.(3), art.115 alin.1, lit.b art.122 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 
2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă Raportul şi Procesul  verbal cu  rezultatele  inventarierii bunurilor mobile şi imobile din 
patrimoniul public şi privat al comunei Rîciu la data de 31 decembrie 2015, cu constatările si propunerile 
comisiei de inventariere, conform Anexei – dosarul de inventar, care face parte integrantă din prezenta 
hotarare. 
Art.2. Primarul comunei Rîciu si Biroul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 

 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 

www.comunariciu.ro. 
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