CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA

HOTĂRÂREA nr. 22
cu privire la: completarea anexei nr. 35 la H.G. nr. 1362/2001 - Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Golesti, judetul Valcea
insusita de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 21 / 30.08.1999
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 09.07.2015, la
care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 15 din 20.05.2015, a fost
ales preşedinte de şedintă domnul ROPINĂ DUMITRU.
În baza expunerii de motive prezentata de Primarul Comunei Golesti precum si
referatului nr. 3933/03.07.2015 intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Golesti, judeţul Vâlcea prin care se
propune completarea anexei nr. 35 la H.G. nr. 1362/2001 - Inventarul bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Golesti, judetul Valcea insusita de Consiliul
Local prin H.C.L. nr. 21 / 30.08.1999;
Având in vedere raportului de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Golesti, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de
secretarul comunei Golesti;
Avand in vedere:
- Contractului de finantare Nr. C413322031444056001/16.02.2015 aprobat prin
masura 413-322;
- Contractul de furnizare nr. 3440/12.06.2012.
- Factura nr. ROTM15S0103/02.07.2015 prin care s-a achizitionat bunul
Buldoexcavator CASE 580 ST.
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, art. 119 si art. 120 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale si ale H.G. nr. 2139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe ;
În temeiul art. 45 alin. 3 si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Goleşti, adopta cu un numar de 9 voturi «pentru », cu un
numar de ____ voturi «impotriva », cu un numar de ___ «abtineri », urmatoarea ;
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Art.1. Se aprobă completarea anexei nr. 35 la H.G. nr. 1362/2001 - Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Golesti, judetul Valcea insusita
de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 21 / 30.08.1999 prin introducerea pozitiei nr. 1 la
SECTIUNEA II - BUNURI MOBILE, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul
comunei Goleşti prin compartimentele de specialitate si vor face operatiunile
corespunzatoare de introducere in inventarul domeniului public al comunei Golesti si
in evidenta contabila, a bunului mentionat la art. 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica
primarului comunei Goleşti, Consiliului Judetean Valcea şi Instituţiei Prefectului
judeţului Vâlcea, în vederea efectuării controlului legalitătii, prin grija secretarului
comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ROPINA DUMITRU

Contrasemneaza:
SECRETARUL COMUNEI GOLESTI
jurist DINCĂ NICUȘOR

Golesti: 09.07.2015
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JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL GOLESTI

ANEXA la H.C.L. nr. 22/2015

SECTIUNEA II - BUNURI MOBILE
Nr.
Crt

CODUL DE
CLASIFICARE

DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

1

2
Buldoexcavator
CASE 580 ST

3
Buldoexcavator CASE 580 ST cu
brat
telescopic,
instalatie
hidraulica pentru actionarea
Ciocanului Hidraulic MTB30 Sn
2535;
- Nr. serie identificare :
FNH580STNFHH01471;
- Echipat cu accesorii:
- cupa multifunctionala de
incarcator;
- cupa excavare GP300 mm;
- cupa excavare 600 mm;
- cupa taluzare DF1200;
- lama de zapada PU2600, serie
0525;
- ciocan hidraulic MTB30 Serie
2535.
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