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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrim oniului 

Comunei Domneşti la data de 31.12.2015 
 
 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
 
Având în vedere: 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 
• Procesul Verbal nr. 2755/18.02.2016 al Comisiei centrale de inventariere privind 

rezultatele finale ale inventarierii patrimoniului comunei Domneşti la data de 
31.12.2015; 

• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, 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 rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Domneşti la 

data de 31.12.2015, conform Anexei care face parte 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   

                                                                                            Cojocaru Bogdan-Marius 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului  
Comunei Domneşti la data de 31.12.2015 

  
 
 
Având în vedere: 

- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- Procesul Verbal nr. 2755/18.02.2016 al Comisiei centrale de inventariere 
privind rezultatele finale ale inventarierii patrimoniului comunei 
Domneşti la data de 31.12.2015; 

- Prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, 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, 
 

Faţă de cele arătate mai sus vă supunem spre aprobare următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului comunei Domneşti la 

data de 31.12.2015, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

BOSCU NINEL CONSTANTIN



 
 

 
RAPORTUL 

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Domneşti privind aprobarea rezultatelor 

inventarierii patrimoniului comunei Domneşti la data de 31.12.2015 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
 

Având în vedere: 
� Procesul Verbal nr.2755/18.02.2016 al Comisiei centrale de inventariere privind rezultatele 

finale ale inventarierii patrimoniului Comunei Domneşti, la data de 31.12.2015; 
� Prevederile art.7 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată (r4), cu modificările şi 

completările ulterioare; 
� Prevederile art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
se propune aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Domneşti, la data de 

31.12.2015. 
 
În vederea determinării valorii şi structurii patrimoniului comunei Domneşti la data de 

31.12.2015, conform reglementărilor legale în vigoare (art.7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată (r4), cu modificările şi completările ulterioare), în perioada 24.11.2015–31.12.2015, 
Comisia Centrală de Inventariere, numită prin Dispoziţia nr. 339/23.11.2015, a procedat la 
organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice de inventariere a patrimoniului.  

 
Rezultatele inventarierii patrimoniului Comunei Domneşti la data de 31.12.2015, au fost 

centralizate de către Comisia Centrală de Inventariere şi au fost înscrise în Procesul Verbal 
nr.2755/18.02.2016. 

 
În vederea sintetizării înformaţiilor privind inventarierea patrimoniului Comunei Domneşti la 

data de 31.12.2015, 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 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Domneşti 
la data de 31.12.2015. 

 
 
 

Compartiment financiar-contabil, 
Ref. sup. Serban Cornelia 

 
 
 

 


