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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 6 din data: 24.03.2017 

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Socodor la 
data de 31.12.2016 

 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 913/24.03.2017 a Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 912/24.03.2017 întocmit de către compartimentul contabilitate și 

urbanism din cadrul Primăriei Comunei Socodor 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- Procesul Verbal nr. 122/13.01.2017  al Comisiei  de inventariere privind rezultatele finale ale 

inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2016; 

- prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

- prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cumodificările 

şi completările ulterioare, 

 

 

             În temeiul art. 45 alin. (3) şi a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Socodor la data de 31.12.2016, 

conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi serviciului contabilitate şi se  duce la cunoştinţă 

publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu 

Instituţia prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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Număr înregistrare: 913 din 24.03.2017 

                                   
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
  La proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii patrimoniului Comunei 

Socodor la 31.12.2016 

 

În temeiul prevederilor art.7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,  republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din O.M.F nr. 2861/2009 privind 

aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi ale art. 122 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și  actualizată, care stipulează: 

”Toate bunurile aparţinând unităţilor administrative teritoriale sunt supuse 

inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, 

respectiv de Preşedintele Consiliului Judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării 

bunurilor`” și 

Ținând cont de : 

        -   prevederile art. 122 din Legea  nr.215/2001 a adminidstraţiei publice locale, 

republicată, actualizată; 

        -   prevederle Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată care la art.7 stipulează 

obligativitatea unităţilor patrimoniale de a efectua inventarierea generală a 

elementelor de activ si pasiv cel putin o dată pe an; 

       - prevederile O.M.F nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii care la art. 2 menţionează că: ``răspunderea pentru buna 

organiyare a lucrărilor  de invetariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, 

republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine 

administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia 

gestionării entităţii, 

        Propun spre analiză în vederea  aprobării de către Consilului Local al Comunei 

Socodor a Procesulu Verbal nr.122 din 13.01.2017 care cuprinde rezultatul 

inventarierii patrimoniului Comunei Socodor  la data de 31.12.2016.   

 

 

Primar, 

Jura Ioan Dimitrie 
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Referat privind inventarierea patrimonului Comunei Socodor la 
31.12.2016 

 
Subsemnatul Crișan Gheorghe, secretar la Primaria comunei Socodor,  prezint 

următorul referat cu privire la inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2016: 

 -   inventarierea a fost efectuată la nivelul Primăriei Socodor de către comisia  

stabilită prin Dispoziția Primarului nr.188 din 14 decembrie  2016; 

 -  sau avut în vedere prevederile art. 122 din Legea  nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, actualizată, prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care 

la art.7 stipulează obligativitatea  de a se efectua inventarierea generală a elementelor de 

activ si pasiv cel putin o dată pe an și pe parcursul inventarierii sa ținut cont de  prevederile 

O.M.F nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

        Propun spre analiză și aprobare Consilului Local al Comunei Socodor procesul verbal 

nr.122 din 13 ianuarie 2017 unde sunt consemnate rezultatele inventarierii patrimoniului 

Comunei Socodor la 31.12.2016. 

Comisia a desfasurat inventarierea în perioada stabilită în Dispoziția 188/14.12.2016 iar 

rezultatele  sunt înregistrate în procesul verbal de finalizare a inventarului 

nr.122/13.01.2017.  

 Având în vedere  prevederile  art.119 din Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată și actualizată vă rog să aprobați  procesul verbal care cuprinde rezultatul 

inventarului   în forma prezentată. 

 

 

SECRETAR 

CRIȘAN GHEORGHE  

 


