
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

Hotărârea nr. 39  

privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor care aparțin  
domeniului public și privat al comunei Cămărzana, județul Satu Mare 

 
Consiliul Local al comunei Cămărzana, întrunit în ședința ordinară din 07.11.2017 
Având  în  vedere: 
- Expunerea de motive a primarului și Proiectul de hotărâre; 
- Avizul comisiei de specialitate și avizul compartimentului de resort; 

- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor oraselor municipiilor si judetelor 

- Art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991 (r4) 
- Art. 21 din OG 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice 
- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice 
- Art. 1 din Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii  
- Art. 36 alin.(2) lit.”c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare 
- Art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 
- Prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu 

modificările și completările ulterioare 
În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit.“b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art 1. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Cămărzana, județul Satu Mare conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre:  

Art 2. Se aprobă actualizarea valorilor de inventar a bunurilor care aparțin domeniului privat al 
comunei Cămărzana, județul Satu Mare conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre:  

Art 3. Se aprobă raportul de evaluare a domeniului public care aparține comunei Cămărzana, județul 
Satu Mare conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre:  

Art 4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul Comunei Cămărzana prin 
compartimentul contabil și achiziții publice; 

Art 5. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarul Comunei 
Cămărzana, compartimentul contabil și achiziții publice și se aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a primăriei 

 
Cămărzana: 07.11.2017 

 
Preşedinte de şedinţă, consilier, 

Dobraș Ioan 
Contrasemnează secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 

 
 
 
 
 



 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 8 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 0 

 

 


