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JUDETUL VALCEA

norAnAnEA NR. 18
Cu privire la insugirea inventarului bunurilor din domeniul public Ai privat al

Comunei Fr6ncegti la 3L.t2.?021

Consiliul local al comunei Fr6ncegti intrunit in gedint5 ordinard public5 la data de 28.02.2022\a
care particip5 un num5r de L2 consilieri din totalul de consilieri localiin 15 in functie, gedint5 condus5
de domnul consilier local Eriloiu lon Emanoil,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 586/ L9,0L,zl22intocmit de primarul comunei Fr6ncegti cu privire la

inilierea proiectului de hot5r6re;
- Rreferatul nr. 319 din 12.01.2022 intocmit de comisia de inventariere;
- Procesul verbal nr. t3476130.12,202L privind rezultatul inventarierii la data de 31 decembrie

2021.
- Rapoftul de specialitate nr, 598i 20.01.2022;
- Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalititii proiectului de

de c6tre secretarul localit5tii nr.7L6 din 21.0L.2022i
- Avizul comisiei pentru inv5ldm6nt, culte, sSnitate, cultura, protectie sociala,

si de agrement nr. 18 din 22.02.202L;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala,
servicii si comert nr. 18 din 22,02.202L ;

- Avizul comisiei pentru administratie public6 localS, juridicS, apirarea ordinii publice si linistii
publice, a drepturilor cetatenilor nr. 18 din 22.02.202L ;

- Anunlul nr.5871L9.0L.2022 privind aducerea la cunogtint6 publicH a proiectului de hot5r6re;
- Procesul verbal de afigaj nr. 588/19.0t.2022;
tn conformitate cu art. L29 alin, 2 lit c) din OUG nr. 57l2OLg privind Codul administrativ, cu

modific5rile 9i completirile ulterioare , aft. 7 din Legea nr. 821L991 privind contabilitatea, cu
modiflc6rile 9i completarile ulterioare, OMFP nr. 286L12009 privind aprobarea Normelor pentru
Organizarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 9i capitalurilor proprii, art. 7 din
Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionalS, republicatS.

In temeiul aft. 139 alin. 1 9i art. 196 alin. 1 lit a) din OUG nr. 571 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un numEr de 11 voturi "pentru", 1 voturi
,,ablineri" 9i 0 voturi ,impotrivS" a fost adoptat5 urm5toarea:

HOTARARE
Art. 1- Se insugegte de c5tre Consiliul Local inventarul bunurilor apa(in6nd domeniului public

9i privat al comunei Frdncegti, judelul V6lcea pentru anul 2021, aga cum este prezentat in rezultatul
inventarierii cuprins in procesul verbal nr. L3476130.L2.202L,

Aft. 2- Secretarul general va asigura comunicarea prezentei hot5r6ri la Institutia Prefectului -
judetul Valcea, Primarului 9i aflgare pe site-ul instituliei, secliunea Monitorul Oficial Local, pentru
aducere la cunogtint5 public5.

hotHr6re, intocmit

activitati sportive

Pregedinte de gedintS,
ERITOIU Ion Emanoil

Nr. 18 din 28.02.2022
Comuna FrSncegti, judetul V6lcea

ContrasemneazS,
Secretar General,

Jr. Dumitrascu Maria Lavinia




