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HOTĂRÂREA Nr. 70 
din  30 septembrie 2015 

privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului 
Comunei Domneşti la data de 31.12.2013 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 
 
Având în vedere: 
 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Domneşti; 
• Expunerea de motive a  primarului; 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• Raportul nr. 1485/31.01.2014 privind reevaluarea bunurilor de natura terenurilor şi 

construcţiilor aflate în patrimoniul comunei Domneşti la data de 31.12.2013, întocmit de S.C. 
Estima Topocad Consulting S.R.L.; 

• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015, comunicată prin 

Adresa Camerei de Conturi Ilfov nr. 428/03.07.2015 şi înregistrată la registratura generală a 
Primăriei Domnești sub nr. 12494/07.07.2015; 

• Prevederile art. 8 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 22 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 45 alin. (3) şi a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art. 1  – Se aprobă Raportul de reevaluare a patrimoniului comunei Domneşti la data de 

31.12.2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2  – Diferenţele rezultate potrivit Art.1, se înregistrează în evidenţele contabile ale 

comunei Domneşti. 
 
Art. 3  – Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
                  Preşedinte de şedinţă,     
                           Vasile Florea                                                              
 
                                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                                               /Secretar 
                                                                                                                           Zanfir Maria 
 
Nr. 70 
Adoptată în şedinţa ordinară din 30.09.2015 
Cu un nr. de 13 voturi 
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    
 


