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HOTĂRÂRE NR. 20 /24.02.2021
cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al

Oraşului Sovata, judeţul Mureş

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Ținând  cont  de  Raportul  anual  privind  situaţia  gestionării  bunurilor  supuse
inventarierii  înregistrat cu nr.1.546/04.02.2021 prin care se  propune însuşirea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al Oraşului Sovata, judeţul Mureş;

Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.82/1991  -  Legea  contabilităţii,  republicată,
Ordinul  nr.2.861/09.10.2009,  Normele  privind  organizarea  şi  efectuarea  inventarierii
elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii,  Dispoziţia  Primarului
oraşului Sovata nr.360/04.12.2020 cu privire la organizarea desfăşurării inventarierii anuale a
patrimoniului,  Procesul  verbal  de  inventariere  înregistrat  cu  nr.151/06.01.2021 precum şi
propunerile subcomisiilor de inventariere pentru casarea bunurilor materiale; 

Inventarierea  generală  s-a  efectuat  de  către  comisia  constituită  prin  Dispoziţia
Primarului nr.360/04.12.2020, în perioada de 08.12.2020 – 31.12.2020, prin verificarea pe
teren a fiecărui mijloc fix, obiecte de inventar, bunuri materiale, creanţele curente, alte valori,
disponibilităţile  şi  datoriile  comerciale,  confruntând  cu  datele  din  evidenţa  operativă  pe
locurile de folosinţă, rezultatul consemnându-se în listele de inventariere anexate;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr.I;
            În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.„b”, art.139 alin.1, și art.196 alin.1 lit.„a” din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  – Însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al
Oraşului  Sovata,  judeţul  Mureş,  conform Anexei,  care  face  parte  integrantă  din prezenta
hotărâre.

Art.2. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:
- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Economic;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

Președinte de ședință,
                                                                                       Dávid Katalin
    Contrasemnează Secretar General,
                     Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost  adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local  al Orașului  Sovata din data de 24
februarie 2021, cu 17 voturi “pentru”.         
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