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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                HOTĂRÂREA 

Nr. 140 din 31.10.2022 

Privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al 

orașului Tăuții Măgherăuș 

 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinara la data de 

31.10.2022 

Examinând: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea inventarului 

bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului Tăuții Măgherăuș; 

 Raportul de specialitate nr.12.928/ 19.10.2022  promovat de Serviciul  Financiar-

contabil - Compartiment evidența mijloace fixe, obiecte de inventar, amortizare  prin 

care se propune aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul 

privat al orașului Tăuții Măgherăuș; 

 Dispoziția Primarului nr. 214/21.07.2022 privind constituirea comisiei speciale de 

inventariere a domeniului public și privat al orașului Tăuții Măgherăuș; 

 Procesul Verbal nr. 12.358/07.10.2022 al comisiei speciale de inventariere a 

domeniului public și privat al orașului Tăuții Măgherăuș, desemnată prin Dispoziția 

Primarului orașului Tăuții Măgherăuș, nr. 214/21.07.2022. 

 

În temeiul prevederilor : 

 

 Hotărârii Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, 

 Art. 2, art. 5 din Normele tehnice din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor,al 

municipiilor și al județelor, aprobate prin HG 392/2020, 

 Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reeveluarea și amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, 

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

ulterioare, 

 Art. 36 alin 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Art. 555 – 567 din Codul civil, 

 Art. 354, art. 355, art. 357 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Având în vedere: 

 

 competenţele conferite de art.129 alin (1), alin (2) lit.c, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

                                        

Art. 1 Se aprobă inventarul bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orașului 
Tăuții Măgherăuș întocmit de Comisia specială de inventariere desemnată prin 
Dispoziția Primarului nr. 214/21.07.2022, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, 

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Orașului 
Tăuții-Măgherăuș, în termenul prevăzut de lege: 

- Instituției Prefectului - Judeţului Maramureş; 
- Primarului Orașului Tăuții-Măgherăuș; 
- Serviciului financiar-contabil; 
-Se va aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul orașului Tăuții 
Măgherăuș. 

 
 

 

 

 

Președinte de ședință, 

Mărieș Bogdan - Ioan 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 

Nr.140 din 31.10.2022 

5ex.CL/BCI 


