
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA IONEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr. 18 

 

Cu privire la:  aprobarea raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor care 

apartin domeniului public si privat al Comunei Ionesti pe anul 2016. 

  

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

2.04.2017, la care participă un nr de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl. Catanoiu Ion; 

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Comunei Ioneşti şi 

raportul anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat 

al Comunei Ionesti pe anul 2016 nr. 24 din 3.01.2016, precum si procesul verbal al 

comisiei de inventariere ce consemneaza rezultatele inventarierii la finele anului 2016; 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului contabil nr. 1830 

din 31.03.2017, raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget-finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, 

gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert, nr 1832 din 31.03.2017 

precum si raportul de avizare al secretarului comunei; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ; 

În conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii, ale art 21 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 

juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art.122 

din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art 45 alin 3 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu un număr de 12 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1. Se aprobă raportul anual privind situatia gestionarii bunurilor care apartin 

domeniului public si privat al Comunei Ionesti, pe anul 2016, asa cum este prezentat in 

anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea 

aducerii la îndeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului contabilitate, precum şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. 

 

Art. 3 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoştinţa publică a prezentei 

hotărâri, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin afişarea acesteia la sediul 

Consiliului Local Ioneşti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 

Catanoiu Ion                 SECRETAR 

              Dobra Emil Florin 
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