ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 2
din 24 februarie 2021
Privind: aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând comunei
Oancea, județul Galați.
Inițiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați
Numărul si data depunerii proiectului nr.400 din 04.02.2021
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din
24.02.2021;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului nr.400 din 04.02.2021.
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Oancea nr.401 din 04.02.2021;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr.1 activitate economică, financiară,
activități social culturale, culte , juridică și disciplină;
Având în vedere prevederile art.7 din legea nr.82/1991- legea contabilității
republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale OMF.nr.2861/2009
pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
Având în vedere prevederile art.129 alin.2 lit.(c) si art.289 alin.1 din O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.196 alin.1 lit.(a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă rezultatul inventarierii anuale a bunurilor ce aparțin comunei
Oancea conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă lista bunurilor aparținand comunei Oancea date la casare conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de viceprimar,
compartimentul financiar contabil, comunicarea către Prefectul Județului Galați și publicarea
pe pagina de internet va fi asigurată de secretarul general al comunei.
Președinte de ședință,
Avădanei Pericle

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Dima Elisabeta

Oancea – 24 februarie 2021
Total consilieri ce compun Consiliul local = 11 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 10 consilieri
Au votat”pentru”10 , Au votat ”împotrivă”, Abţineri .

Anexa nr.1 la HCL.nr.2 din 24.02.2021

SITUATIA
BUNURILOR APARTINAND COMUNEI OANCEA LA DATA DE 31.12.2020

Total valoare cont debitor la data de 31.12.2020
CONT DEBITOR
VALOARE CONT DEBITOR
rezultatul patrimonial
5.318.779,14
programe informatice
33.222,99
active fixe necorporale
696.497,01
terenuri
4.800.175,80
constructii
18.621.981,61
sistem public alimentare apa
3.400.248,42
masini ,utilaje,instalatii - buget local
888.431,47
mijloace transport
1.573.228,78
mobilier,aparatura birotica
423.987,94
active fixe corporale in curs-dispensar uman
1.769.167,28
active fixe corporale in curs-buget local
11.730.893,57
active fixe necorporale in curs
296.821,09
titluri de participare
20,00
obiecte de inventar
629.911,33
combustibili
53.133,50
disponibil al bugetului local
1.141.288,32
disponibil sume
30.140,00
TOTAL

Președinte ședință,

51.407.928,25

Secretar general,

Anexa nr.2 la HCL.nr.2 din 24.02.2021

LISTA
BUNURILOR APARTINAND COMUNEI OANCEA DATE LA CASARE LA
DATA DE 31.12.2020

DENUMIREA BUNULUI

VALOARE

mijl.fixe, instalatii
obiecte de inventar
lemne foc-bon de consum

179.933,41
13.152,00
16.499,35

TOTAL

209.584,76

Președinte ședință,

Secretar general,

