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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru clădirea și terenul aferent fostei Școli 

Speciale Bughea de Jos, comuna Bughea de Jos, județul Argeș 

 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, întrunit în ședință ordinară a lunii aprilie, 

            Având în vedere : 

➢Referatul de aprobare nr. 2084/08.04.2021,întocmit de primarul comunei Bughea de Jos,   

➢Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Financiar contabil, înregistrat sub 

nr.2085/08.04.2021; 

➢HCL nr. 9/ 25 februarie 2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului 

comunei Bughea de Jos, la finele anului 2020 

➢Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bughea de Jos; 

➢ Ordinul nr.3471/2008 al Ministrului Economiei şi Finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;  

➢ art 3 din OG 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a 

activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

➢ Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Prevederile art.129  alin (2) lit  d, coroborat cu alin (6) lit b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

          Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală  

          În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. (1) Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare pentru clădirea și terenul aferent fostei Școli 

Speciale din comuna Bughea de Jos, județul Argeș 

                       (2) După întocmire raportul de evaluare va fi supus spre aprobare Consiliului Local al 

comunei Bughea de Jos 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Bughea de Jos, dl. Ion Dorel Tănăsescu pentru a semna 

în numele și pe seama U.A.T. Comuna Bughea de Jos, contractul de prestări servicii ce se va încheia în 

acest sens. 

Art.3.Cu ducere la îndeplinire se însărcineaza Primarul comunei Bughea de Jos și Compartimentul 

Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bughea de Jos. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  

➢Primarului comunei Bughea de Jos 

➢Instituției Prefectului Judeţul  Argeş  
➢ Compartimentului Financiar contabil 

➢Se aduce la cunoștiința publică prin afișare și publicare în Monitorul Oficial Local 
 

 

 

        Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                             Secretar general,  

     Bogdan Oancea                                                     Bianca  State-Golumbeanu 
                                                
 

 

 

 

   Nr.21/ 15 aprilie 2021 

 

Total consilieri 13 din care 13 prezenți, 13voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri. 
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