
 
 
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI 

 

 HOTARARE 

 

privind aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale din domeniul public si privat al 

comunei Branesti, judetul Dambovita 

 

CONSILIUL LOCAL BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

 

 

Avand in vedere: 

 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Branesti, inregistrat cu nr .5660/15.09.2022; 

- raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil al comunei Branesti cu nr 

5662/15.09.2022; 

- raportul de evaluare intocmit de catre SC Expert Evaluari SRL. 

 

Tinand cont de prevederile: 

- art.8 alin (2) din Legea nr 82/1991, a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- art. 2^1 si art. 2^2 din O.G nr 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 

patrimonului institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. 909/1997 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 15/1994, privind 

amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale modificata si completata prin O.G 

nr 54/1997 ulterioare; 

- H.G nr 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate 

a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale; 

- Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in 

patrimoniul institutiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr 3471/2008, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 

si capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr 2861/2009; 

-raportul comsiilor de avizare din cadrul consiliului local, 

In temeiul art.129, alin.(2) ,lit.c), art.136, art. 139 alin.(3), lit. a) si in baza art. 196 alin (1), lit. a), 

art.243 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

 HOTARASTE 

 

Art.1 Se  aproba raportul de evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in 

domeniul public si privat al comunei Branesti, judetul Dambovita, efectuat de catre SC Expert Evaluari 

SRL, societate membru corporativ ANEVAR care se ataseaza si fac parte integranta din prezenta  

hotarare, conform anexelor 1, 2, 3 si 4. 

Art. 2   Se aproba valorile reevaluate ale bunurilor care apartin domeniului public si privat al 

comunei Branesti, judetul Dambovita, conform Anexelor-parte integranta la  hotarare. 



 
 

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire se insarcineaza primarul comunei prin compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului si  se comunica ,conform legii ,prin 

secretarul general al comunei Branesti. 

 

Nr.      44 
Data   21.09.2022 
 
             Presedinte de sedinta                                                                  Contrasemneza, 
                 consilier local                                                                       secretar general uat 
            Diaconescu Mihail Adrian                                                       jr. Oprea Florentina 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA nr. 9:Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ....../............1  

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă  s-a făcut cu majoritate calificatăo 

absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4) +5) ....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 

după caz 

....../....../............ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, 

după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul 

bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul 

consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică."  

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora 

li se adresează." 

 

1Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 

2Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliulu 
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