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                                       HOTARARE 
privind aprobarea Procesului verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii şi de scoatere 

din inventar a unor bunuri aparţinând Consiliului Local Brusturoasa, si a unitatilor de sub 
autoritatea acesteia, pentru anul 2019 

 
 

Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău; 
Văzînd: 
- referatul compartimerntului de specialitate al  primarului, înregistrat la nr. 478 din  

21.01.2020  prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Procesului-
verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii şi de scoatere din inventar a unor bunuri aparţinând 
Consiliului Local Brusturoasa, judeţul Bacău din 31 decembrie 2019 ; 

-  Procesul - verbal centralizat a rezultatelor inventarierii bunurilor aparţinând  
Consiliului Local Brusturoasa, înregistrat sub nr. 8438/31.12.2020. 

-  Referatul de aprobare al  primarului comunei Brusturoasa, judeţul Bacău,  
înregistrată sub nr. 398 din 15.01.2020 prin care se propune adoptarea unei hotărâri pentru 
aprobarea Procesului-verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii şi de scoatere din inventar a 
unor bunuri aparţinând Consiliului Local Brusturoasa, judeţul Bacău din 31 decembrie 20189 

Având în vedere prevederile: 
 -Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, actualizată. 

  - Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
  - H.G. nr.2.139/2004 pentru Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; 

În baza avizelor favorabile primite din partea comisiilor de specialitate ale consiliului 
local al comunei înregistrate sub  nr. 698, 707 și 720 din 30.01.2020; 

In temeiul art. 129 alin (2), lit. ”c” art 139 alin. (1)  și art. 197 din    OUG nr. 57/2019 – 
Codul administrativ 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1.- Se aprobă Procesul-verbal de evaluare a rezultatelor inventarierii  la data de 31 

decembrie 2019, a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei Brusturoasa, 
judeţul Bacău, si a unitatilor de sub autoritatea acesteia,  conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă propunerile de casare   a unor bunuri aparţinând Consiliului Local 
Brusturoasa si a unitatilor de sub autoritatea acesteia judeţul Bacău,  conform Anexei nr. 2 

 
 



 
 
 

Art.3.- Primarul comunei Brusturoasa, judeţul Bacău şi inspectorul/contabil al consiliului 
local comunal vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4.-Persoana nemulţumită se poate adresa autorităţii publice emitente, în termen de 30 
zile de la data comunicării actului administrative, în vederea revocării în tot sau în parte, a 
acestuia . 

 Art.5. - În cazul în care persoana în cauză este nemulţumită de modul de soluţionare a 
contestaţiei,dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul Bacău - Secţia a II a Civilă de Contencios 
administrativ şi Fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 544/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.6.- Copii de pe prezenta se vor comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, 
pentru controlul legalităţii, primarului comunei, contabilităţii consiliului local al comunei şi pe 
site-ul instituţiei www.brusturoasa.ro pentru aducere ia cunoştinţă publică. 
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Nr.  12   din  30.01.2020 
Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 13 
 


