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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E A  NR.  
 

 

 Privitor la: însuşirea de către Consiliul Local Roşiile, judeţul Vâlcea a  
inventarului bunurilor ce aparţin unității administrativ-

teritoriale Roșiile, judeţul Vâlcea existent la sfârșitul anului 
2021. 

 
 

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară,  
din data de  17.12.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Ioana Bogdan a  fost ales preşedinte de şedinţă 
pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
26.11.2021; 
 Văzând referatul secretarului general al UAT Roșiile înregistrat la nr. 
4800/10.12.2021, privind propunerea de însuşire de către Consiliul Local al Comunei 
Roşiile, judeţul Vâlcea a inventarului bunurilor ce aparţin unității administrativ-
teritoriale Roșiile, judeţul Vâlcea la finele anului 2021, având in vedere ca prin 
Dispozitia Primarului nr. 274/10.11.2021 s-a numit o comisie care sa efectueze 
inventarierea bunurilor care fac parte din domeniul public si privat al comunei, avand 
ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ si de pasiv ale 
comunei precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, in vederea intocmirii 
situatiilor financiare anuale întocmindu-se Procesul-verbal nr. 4698/07.12.2021 și nr. 
4797/10.12.2021 privind propuneri de casare și inventar; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile prin 
care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre întocmit 
de secretarul Comunei Roşiile;  
 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 7 și art. 8 din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, r2, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2, 6 (1), 
42, 43 s.a. din O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, art. 23 alin. (2) lit. e) și h) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; văzând și dispozițiile 
Legii nr. 15/1994, r1 privind amortizarea  capitalului imobilizat  în active  corporale şi 
incorporale, H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, O.G. nr. 81/2003  privind 
reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. 2, art. 553, 554, 859(2) din L. 
287/2009 privind codul civil, art. 4 din L. nr. 18/1991  privind fondul funciar – 
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actualizate; cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, Legea 
199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. (c), alin. (4) lit. c, art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 
alin. (1) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi 
pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.  1. Se însușește de către Consiliul Local Roşiile, judeţul Vâlcea a 
inventarului anual al patrimoniului care aparține comunei Roşiile, judeţul Vâlcea la 
finele anului 2021, conform documentelor întocmite. 
 Art. 2. Patrimoniul comunei Roșiile la finele anului 2021 se prezintă astfel: 

Denumire active fixe Valoarea contabila 
- lei  - 

1. Terenuri si amenajari de terenuri 4.399.235,66 

2. Constructii 
78.030.621,10 

 
3. Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale și 
plantații 804.326,65 

4. Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale 45.324,79 
5. Active necorporale(programe informatice ,licente) 37.052 
6. Materiale de natura obiectelor de inventar 140.885,39 
7. Active fixe corporale in curs de executie 2.816.604,56 
 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea în calitate de ordonator principal de credite prin 
compartimentele din cadrul primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea. 
 Art. 4. Documentele privind Inventarul patrimoniului se vor păstra la 
compartimentul financiar-cotabil. 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 
vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roşiile pentru aducere 
la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi membrilor comisiei de 
inventariere și casare a bunurilor din cadrul primăriei comunei Roşiile, judeţul Vâlcea 
şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea. 

Roşiile, 10.12.2021 
       Inițiator proiect, Primar,                          Avizează pentru legalitate,  
       CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                                                             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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