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JUDETUL BIBOR
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PROIECT DE HOTA.RARE

~

privind aprobarea reevaluarii valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a
Unitatii Administrativ -Teritoriale Ora~ Ya~cau,judet Bihor, 1nsu~ite prin Hotarari ale Consiliului
Local al ora~ului Ya~cau
A vaad 1n vedere :
_-Raportul de specialitate nr. 3058 /04.05.20171ntocmit de doamna Roman Daliana avand
functia de ~ef serviciu 1n cadrul Serviciului Buget -contabilitate, taxe $i impozite al Primariei
ora$ului Ya$cau prin care se arata necesitatea adoptarii unei hotarari;
- Expunerea de motive prezentata de domnul primar al ora$ului Ya$cau -ing. ec. Florin
Porge ,1nregistrata la nr.3059 din 04.05.2017;
in conformitate cu prevederile art.3, alin. 4 , art. I 8 ~i art. 2 I din Legea nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publica , cu modificarile ~i completarile ulterioare ;
in baza art. 8, alin. 1 ~i alin. 2 din Legea nr. 82/1991 -legea contabilitatii ,republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare ~i a art. 2 1 ~i 22 din Ordonanta Givemului nr. 81/28.08.2003
privind reevaluarea ~i amortizarea activelor fixe aflate 1n patrimoniul institutiilor publice , cu
modificarile ~i completarile ulterioare , a Normelor tehnice pentru 1ntocmirea inventarului bunurilor
care alcatuiesc domeniul public al comunelor , ora~elor , municipiilor ~i judetelor ,aprobate prin
H.G. nr. 548 din 08.07. 1999 ,cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand 1n vedere Anexa nr. 10 -Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al ora~ului
Ya~cau ,la Hotararea Guvemului nr. 671 bis/2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Bihor, precum ~i al municipiilor, ora~elor ~i comunelor dinjudetul Bihor;
Avand 1n vedere Raportul de evaluare elaborat de SC Incorso Consult SRL - expert
evaluator Cosma.Constantin Radu , evaluator autorizat ANEY AR ,1nregistrat la Primaria ora~ului
Ya~cau la nr. 2270/23.03.2017 privind evaluarea bunurilor proprietate publica ~i privata a ora~ului
Ya~cau;
Luand 1n considerare dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa la
elaborarea actelor normative ,republicata ,cu modificarile $i completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica , republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c), art. 63, alin. (1) litera d) si alin.(5)
litera d), art. I 15 alin. 1, lit. ,,b", art. 119 si art.120, din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul ora$ului Ya$cau propune Consiliului Local al ora~ului Ya$cau prezentul proiect de
hotarare:
Art. 1. Se aproba reevaluarea valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a

Unitatii Administrativ Teritoriale Ora~ Ya~cau , judet Bihor insu~ite prin Hotarari ale Consiliului
Local al Ora~ului Ya~cau , 1n perioada cuprinsa 1ntre anii 1999 - 2016 efectuata de catre S.C.
Incorso Consult SRL , expert evaluator autorizat

ANEYAR Cosma Constantin Radu , conform

Raportului de evaluare prezentat 1n Anexa nr. 1 ce face parte integranta la prezenta hotarare.
Art. 2 . Serviciul Buget -contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
ora~ului Ya~cau , in termen de 10 (zece) zile de la comunicarea prezentei hotarari, va pune deacord
evidenta contabila, cu prevederile Raportului de evaluare prezentat la art. I;

Art. 3. Cu ducerea la 'indeplinire a prezentei hotarari se 'incredinteaza Compartimentului
Buget- Contabilitate,Taxe si impozite sub directa coordonare a ordonatorului principal de credite;
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica la:
Institutiei Prefectului Judetului Bihor
Primarului ora~ului Va~cau
Serviciului Buget - contabilitate, taxe si impozite locale
Prin afi~are
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Primaria ora~ului Va~cau reprezentata de primar, cu sediul 1n ora~ul Va~cau, str.Unirii,
nr. 75 judetul Bihor , 1n temeiul art. 7 ,alin, 1 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 1n
administratia publica, republicata, aduce la cuno~tinta publica a cetatenilor ora~ului Va~cau ,ca a
elaborat un proiect de hotarare prin intermediul Serviciului Buget -Contabilitate din cadrul Primariei
ora~ului Va~cau ,privind aprobarea reevaluarii valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate
publica a Unitatii Administrativ -Teritoriale Ora~ Va~cau,judet Bihor, 1nsu~ite prin Hotarari ale
Consiliului Local al ora~ului Va~cau.
Dezbaterea publica pentru acest proiect de hotarare va avea loc in data de 26.06.2017 ,ora
16,00 in sala de sedinta a Primariei ora~ului Va~cau ~i este deschisa tuturor cetatenilor interesati de
acest subiect.
Persoanele interesate de acest proiect de hotarare inregistrat cu nr.3060 din 04.05.2017 se
pot consulta ~i documenta personal la sediul Primariei ora~ului Va~cau ,la registratura unitatii , zilnic
,1ntre orele 8,00 -16,00 iar vineri intre orele 8,00-15,00.
Cetatenii care doresc sa faca propuneri , sugestii ~i opinii cu valoare de recomandare privind
acest act normativ, o pot face 1n scris pe adresa: Primaria ora~ului Va~cau, str. Unirii,nr.75 , judetul
Bihor sau depuse la Registratura Primariei ora~ului Va~cau, la doamna Mu~et Viorica.
Materialele transmise vor purta mentiunea,, Recomandare ,, la proiectul de act normativ
privind aprobarea reevaluarii valorilor de inventar aferente bunurilor proprietate publica a Unitatii
Administrativ -Teritoriale Ora~ Va~caujudet Bihor, 1nsu~ite prin Hotarari ale Consiliului Local al
ora~ului Va~cau.
Ultima zi de depunere a propunerilor ~i sugestiilor pentru definitivarea proiectului de
hotarare este 26.06.2017 ,ora 13.00.
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