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     HOTĂRÂREA NR. 29/2018 
- din  28.09.2018 – 
 

              Privitor la: însuşirea Raportului nr. 1960/16.07.2018  privind reevaluarea activelor fixe 
corporale din domeniul public şi din domeniul privat al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întocmit 
de evaluatorului autorizat expert tehnic judiciar Prundeanu Mihai-Adrian. 
 

Consiliul local al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.09.2018, la care participă un nr. de 8 consilieri din nr. total de 9 consilieri în funcţie. 
 Văzând că  d-nul. consilier Bocşaru Doru a fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie, 
august, septembrie 2018. 
           AVÂND în vedere: 
          Expunerea de motive nr. 2159/06.08.2018 prezentată de d-nul. Bocşaru Cosmin, primarul 
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
          Raportul de specialitate nr. 2158/06.08.2018  al Compartimentului financiar contabilitate prin 
care se propune însuşirea Raportului nr. 1960/16.07.2018  privind reevaluarea activelor fixe 
corporale din domeniul public şi din domeniul privat al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întocmit 
de evaluatorului autorizat expert tehnic judiciar Prundeanu Mihai-Adrian; 
          Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 15/30.03.2018 privind însuşirea a listelor 
de inventar privind patrimoniul comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, existent la data de 31 decembrie 
2017; 
          Raportul nr. 1960/16.07.2018  privind reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public 
şi din domeniul privat al comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, întocmit de evaluatorului autorizat 
expert tehnic judiciar Prundeanu Mihai-Adrian; 
         Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre şi  raportul nr. 
2695/28.09.2018 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul 
comunei; 
            Văzând că s-au respectat prevederile art. 7 alin 2) din Legea nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia locală, proiectul de hotărâre fiind adus la cunoştinţă 
publică potrivit procesului-verbal de afişare nr. 2261/20.08.2018; 
          În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1),(2) din Legea nr. 82/1991r4 – legea contabilităţii, 
Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, art. 11 alin. (1) din Ordinul Ministerului Economiei şi 
Finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, art. 2^1 şi art. 2^2 din O.G. nr. 
81/2003 privind privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, modificată prin O.G. nr. 3/2005, coroborate cu  art. 36 alin.(2) lit. c) şi art. 119, 122 din 
Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b) din Legea 215/2001, a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 8 voturi „pentru” adoptă 
următoarea  
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