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HOTARARE
privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ qi

pasrv) ale comunei firnava pe anul2017

Consiliul Local al Comunei firnava, intrunit in gedinfd ordinar6 ladatade 16 februarie
201 8,

Avdnd in vedere:
- Expunerea de motive la proiectul de hotdrdre gi raportul intocmit de c6tre

Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
firnava inregistrat sub nr. 273118.01.2018 prin care se propune aprobarea contului de execulie

al bugetului local al Comunei firnava pe trimestrul IV al anului 2017,
- avizul comisiei de specialitate A la proiectul de hotlr6re inscris la punctul nr. 1 de pe

Ordinea de Zi, inregistrat sub nr. 19/15.02.2018,
in conformitate cu prevederile art.7 qi art. 8 din Legeanr. 82ll99l -Legea contabilit[1ii,

republicatE, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, OMFP nr.286112009 pentru aprobarea

Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,

datoriilor si capitalurilor proprii,Legeanr. l5ll994 privind amortizarea capitalului imobilizat in
active corporale gi necorporale, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare

in temeiul prevederilor Legii nr.2412000 privind normele de tehnici legislativi pentru

elaborarea actelor normative, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, art. 36 alin.

Q)lit. '0b", alin. (4) lit. o'a", art.45, art.77, art. 115 alin. (l) lit. ,b" $i alin. (7) din Legea nr.

2t512001 - Legea administraliei publice locale, republicatd, cu modificlrile gi completdrile

ulterioare,
HOTARA$rE

Art.l. Se aprobi rezultatele inventarierii patrimoniului (elementelor de activ gi pasiv)

ale comunei firnava pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantd din prezenta

hotdrdre.
Art.2. Primarul Comunei firnava, prin Compartimentul contabilitate din subordinea sa,

va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdr6ri cu respectarea dispoziliilor din
actele normative in materie.

Art.3. Secretarul Comunei
Primarului Comunei firnava, I

Tirnava bilitatea comunic[rii prezentei hotdrdri
Judelului Sibiu, Compartimentului

contabilitate,i se aducc la cunostint五 acesteia la sediul instituliei.
CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR, \
Doina Dragomir /)I

PREsEDINTE DE sEDINTA,

Adoptatd in qedinfa ordinard din data 62018
Cu un numtt de 12 voturi,,pentru''din numttultotal de 13 oonsilieritn inctie.
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