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ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.146.
Din data de 22.12.2016.

privind reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate
publică a unității administrativ teritoriale Comuna Crasna, însușite prin
hotărâri ale consiliului local Crasna, județul Sălaj
Consiliul local al Comunei Crasna ;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului nr.11277/19.12.2016;
- raportul de specialitate nr.11278/19.12.2016 al compartimentului de resort;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- Procesul verbal nr.CJR_IEF 0001085-2016/06.09.2016 nr. înreg.ANSPDCP:10240/2008 al
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Cluj Napoca, Serviciului de Inspecție
Economico-Financiară Compartimentul Sălaj, înregistrată la instituția noastră sub nr.
6067/13.10.2016;
- prevederile art.3 alin.(4) , art.18 şi ale art.21 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art.21și 22 din Ordonanța nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor
fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza H.G. nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- prevederile art. 36 alin.(1) și alin (2) lit. „c” şi art.63, alin.5, lit.d), art. 120 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publică a
Unității Adminitrativ Teritoriale Comuna Crasna, însușite prin Hotărâri ale Consiliului local al
comunei Crasna, județul Sălaj, în perioada cuprinsă între anii 1999-2015, efectuată de către expert
evaluator autorizat ANEVAR, conform Raportului de evaluare prezentat în Anexa nr.1, parte
integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Crasna şi compartimentul buget-contabilitate.
Art.3. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Consiliul judeţean Sălaj;
- Compartiment buget-contabilitate;
- Site – ul www.primariacrasna.ro;
- Dosar şedinţă;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kiss Istvan
Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

