ROMANIA
JUD. VALCEA
CONSILIUL LOCAL
COM. BOISOARA
HOTĂRÂRE NR. 11
Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei
Boisoara la data de 31.12.2016
Consiliul Local al Comunei Boisoara întrunit în şedinţa ordinară pe
luna februarie 2017, in data de 28.02.2017, la care participa un numar de 9
consilieri din totalul de 9 in functie;
Vazand ca prin hotararea nr. 50 din 09.12.2016, dl. Bradosu Ion Stelica
,a fost ales presedinte de sedinta ;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Boisoara, pentru dezvoltare economico- sociala, buget
finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, protectia
mediului, servici si comert, pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie
sociala, activitatii sportive si de agrement, pentru administratia publica
locala, juridica, apararea ordini si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,
prin care se propune admiterea proiectului de hotarare ;
Tinand cont de expunerea de motive inregistrata sub nr.368 din
23.12.2017 a Primarului comunei Boisoara, dl. Sandulache Mihai si de
raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului inregistrat sub nr. 367 din 23.02.2017;
In baza :
• Prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată (r4), cu
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi a art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu un numar de 9 voturi << pentru>>adopta
urmatoarea :
HOTARARE

Art. 1 – Se aprobă rezultatele inventarierii patrimoniului Comunei Boisoara
la data de 31.12.2016, conform procesului verbal nr.3360/31.12.2016, anexa
la prezenta.
Art. 2 – Primarul comunei si compartimentul contabilitate vor duce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului va fi
adusa la cunostinta publica prin afisare si comunicata in copie Institutiei
Prefectului – judetul Valcea, compartimentului contabilitate din cadrul
primariei Boisoara, judetul Valcea.
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