ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 26
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 februarie 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.532/18.02.2011, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului domeniului privat al
oraşului Ocna Mureş, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotarare”, proiect
iniţiat şi înaintat spre aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;
Vazand:-referatul nr.336/11..01.2011 intocmit de catre Serviciul buget-contabilitate,
resurse umane, informatizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu prevederile
cuprinse în Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, şi Ordinul nr.3471/2008 pentru
apobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în
patrimonial instituţiilor publice ;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se aprobă inventarul domeniului privat al oraşului Ocna Mureş, existent la data de
01.11.2010, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2: - Evaluarea bunurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Ocna Mureş, în
vederea înregsitrării în contabilitate a acestora, se va face în condiţiile legii.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
- Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii,spaţiu locativ;
- Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures;
Ocna Mures, la 28.02. 2011
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