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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Raportului privind evaluarea unor terenuri 

aferente TP 78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea 
Comunei Domneşti, în scopul înregistrării în contabilitate 

 
 

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

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil; 
• Raportul nr. 4986/31.03.2014 privind evaluarea unor terenuri aferente TP 78374 şi Hotărârii 

CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti, în scopul înregistrării în 
contabilitate, 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. 13 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile pct.1.1.4 din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005, modificat şi completat prin 
Ordinul MFP nr. 2021/2013; 

 
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 privind evaluarea unor terenuri aferente TP 78374 şi Hotărârii 
CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti în scopul înregistrării în 
contabilitate, conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2  – Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                                    
 
 

                                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                   /Secretar   
                                                                                                                               Zanfir Maria 
 



EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea Raportului privind evaluarea unor terenuri 

aferente TP 78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea 
comunei Domneşti, în scopul înregistrării în contabilitate 

  
  
 
Având în vedere: 

- Raportul compartimentului financiar-contabil; 
- Raportul nr. 4986/31.03.2014 privind evaluarea unor terenuri aferente 

TP 78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea 
comunei Domneşti în scopul înregistrării în contabilitate, întocmit de 
SC Estima Topocad Consulting SRL; 

- 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 sub nr. 12494/07.07.2015; 

- Prevederile art. 13 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile pct. 1.1.4 din Normele metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru 
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 
Ordinul MFP nr. 1917/2005, modificat şi completat prin Ordinul MFP 
nr. 2021/2013; 

 
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; 
 

Faţă de cele arătate mai sus vă supunem spre aprobare următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

Se aprobă Raportul privind evaluarea unor terenuri aferente TP 78374 şi 

Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti în 

scopul înregistrării în contabilitate, conform  Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Iniţiator, 
PRIMAR, 

BOSCU NINEL CONSTANTIN 
 



RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domneşti pentru aprobarea Raportului privind evaluarea 
unor terenuri aferente TP 78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, 

aflate în proprietatea Comunei Domneşti, în scopul înregistrării în contabilitate 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Având în vedere: 

� Raportul nr. 4986/31.03.2014 privind evaluarea unor terenuri aferente TP 78374 şi 
Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea Comunei Domneşti, în scopul 
înregistrării în contabilitate, întocmit de S.C. Estima Topocad Consulting S.R.L.; 

� 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 sub nr. 
12494/07.07.2015; 

� Prevederile art. 13 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările şi 
completările ulterioare; 

� Prevederile pct. 1.1.4 din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005, modificat 
şi completat prin Ordinul MFP nr. 2021/2013, 

 
se propune aprobarea Raportului privind evaluarea unor terenuri aferente TP 78374 şi 

Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti în scopul înregistrării în 
contabilitate. 

 

În vederea înregistrării în evidenţele contabile la data de 31.03.2014, a terenurilor aferente TP 
78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti, conform 
reglementărilor legale în vigoare (pct. 1.1.4 din Normele metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005, modificat şi 
completat prin Ordinul MFP nr. 2021/2013), s-a apelat la o firmă de specialitate (S.C. Estima 
Topocad Consulting S.R.L. ) în vederea evaluării acestor bunuri de natura terenurilor, la valoarea 
justă. 

 

Rezultatele evaluării acestor terenuri au fost înscrise în Raportul nr. 4986/31.03.2014 privind 
evaluarea unor terenuri aferente TP 78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea 
comunei Domneşti în scopul înregistrării în contabilitate, întocmit de S.C. Estima Topocad 
Consulting S.R.L.. 

 

În vederea sintetizării înformaţiilor privind evaluarea la valoarea justă a terenurilor aferente 
TP 78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti, am întocmit o 
situaţie centralizatoare, prezentată în anexă.  

 

Faţă de cele prezentate mai sus rog pe domnul Primar al comunei Domneşti să iniţieze un 
proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea unor terenuri aferente TP 
78374 şi Hotărârii CJIDPPAT 176/2013, aflate în proprietatea comunei Domneşti în scopul 
înregistrării în contabilitate. 

 
 

Compartiment financiar-contabil, 
 

 
 


