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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Bughea de Jos, 

 la finele anului 2020 

 

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeș, întrunit în şedinţa ordinară de lucru a lunii 

ianuarie 2020 

Având în vedere: 

       ➢ referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Bughea de Jos, nr.857/10.02.2021, precum și raportul 

de specialitate înregistrat sub nr. 858/10.02.2021, privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a 

patrimoniului comunei Bughea de Jos, la finele anului 2019 

      ➢ procesul verbal nr. 7159/28.12.2020 întocmit de Comisia de inventariere, numită prin dispoziția primarului 

nr. 384/08 decembrie 2020, în care sunt expuse rezultatele inventarierii la finele anului 2020    

      ➢ avizul favorabil al celor trei comisii  pe probleme ale Consiliului Local comunal, 

În conformitate cu : 

      ➢ Ordinul nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, emis în baza art.4 alin. 1 din Legea 

contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare    

       ➢  precedeile art. 129 alin (2), lit. c şi art 196 alin. 1 lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

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

          În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art.1. – Se aprobă rezultatul inventarierii generale a patrimoniului comunei Bughea de Jos, la finele 

anului 2020 

     Art.2. – Cu  aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei 

Bughea de Jos;  

       Art.3– Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţa publică şi va fi comunicată Instituţiei 

Prefectului – judeţul Argeş prin grija secretarului general al comunei Bughea de Jos. 

 

 

                                                          
        Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

            Consilier local,                                                                                                      Secretar general,  

    Marcel Gavrilescu                     Bianca  State-Golumbeanu 
                                                  
            

 

 

 

 
    Nr.9/ 25 februarie 2021 

 

 

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