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                                                    HOTARAREA   NR 82  

                            Privind aprobarea  inventarului bunurilor care alcatuiesc  

                                     domeniul privat al  comunei Francesti  

 

 

     Consiliul local al comunei Francesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta ordinara 

in data de 30 septembrie 2022,  la care participă un numar de 15  consilieri din 

totalul de 15 in functie : 

        Vazaând ca prin HCL nr. 62/2022, domnul consilier  Vlădescu Ion a fost ales 

presedinte de sedinta; 

        Luând in dezbatere: 

- Referatul de aprobare al proiectului de hotarare intocmit de catre primarul  

Comunei Francesti, judetul Vâlcea si inregistrat la nr. 9619/   15.09. 2022 prin care 

se propune aprobarea invetarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 

comunei Frâncesti; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de  

specialitate din al primarului, inregistrat sub numarul  9618/ 15.09. 2022; 

     - Procesul verbal inregistrat sub numarul 9617 din 15.09. 2022 intocmit de catre 

Comisia specială de Inventariere a Domeniului Public si Privat al Comunei 

Frâncesti, constituita prin Dispozitia nr. 227/ 20.06. 2022; 

    -avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  10176  din  30.09.  2022, 

prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare ; 

     - avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 10176   

din 30.09.2022 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

     - avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul  10176 

din 30.08.2022, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare; 

    - avizul de legalitate al secretarului comunei, înregistrat la nr. 10201 din 



30.09.2022,  

    In conformitate cu prevederile: 

       - art.2 si 3 din Anexa la H.G.nr. 392/2020 privind aprobarea normelor tehnice 

pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al 

comunelor, oraselor, al municipiilor si al judetelor,  

      - art.357 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

-  art. 552- art.554, art. 555 alin. (1), art.863 din Legea nr. 287/2009 privind  

Codul civil cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.1 alin. (2), art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, a contabilitatii cu 

modificarile si completarile ulterioare 

- Pct. 2 din anexa la ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009  

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

     - Prevederile art.23 din Legea nr.50/1991, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

      -Legea nr.350/2001, actualizata, 

      -Prevederile art.2 lit.d si lit.e, art.4 alin.1, art.6, art.33, art.36 alin.1 din Legea 

nr.18/1991, actualizata, 

      - Legea nr.7/1996, actualizata, Ordinul nr.700/2014 al MAI-ANCPI, 

        In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c)  alin. (6) ,  art. 139 alin. (3) 

lit.(g) si ale art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu un numar de  15   voturi ,, pentru,, 

Consiliul local Francesti adopta urmatoarea : 

 

                                         H O T A R A R E : 

 

      Art..1.   Se aproba inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei 

Frâncesti, judetul Valcea, conform anexei care pace parte integranta din prezenta 

hotarare. 

     Art.2.(1) Comisia specială pentru intocmirea si actualizarea inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al  comunei Francesti, 

constituita prin Dispozitia   primarului comunei Frâncesti, nr. 227 din 20.06.2022 

in conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2)-(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatria de a 

actualiza, in conditiile legii inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat  al 

comunei Frâncesti, in termen de 90 de zile de la modificarea regimului juridic  al 

bunurilor respective. 



     (2) Raportul prevazut la alin (1) va fi intocmit trimestrial si in situatia in care  

regimul juridic al bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Francesti, nu 

s-a modificat, urmand ca acesta sa reflecte starea de fapt. 

        Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Francesti si toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Francesti, care au obligatia de a transmite comisiei speciale 

pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul 

privat al comunei Francesti, a tuturor documentelor care privesc modificarea/ 

completarea unor elemente de identificare a bunurilor care alcatuiesc domeniul 

privat al comunei Francesti. 

         Art.4 Prezenta hotarare se comnica prin intermediul secretarului general al 

UAT Francesti in termenul prevazut de lege, Primarului comunei Francesti, 

Institutiei Ptefectului – Judetul Valcea si se face publica atat la sediul institutiei cat 

si pe site-ul   primariafrancesti-valcea.ro. 
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