
 

 

                               
HOTĂRÂREA NR.84 

Din  

28 OCTOMBRIE 2016 

aprobarea RAPORTULUI DE EVALUARE A PATRIMONIULUI COMUNEI 

USUSAU, Judetul ARAD, nr. 3459/54/2016 

  

Consiliul Local al Comunei USUSAU 

Având in vedere : 

 

- Referatul si Expunerea de motive a Primarului Comunei Ususau, înregistrată  sub nr. 

3749/21.10.2016 ; 

- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de catre Dna Rosianu Mihaiela Ioana 

– delegata pentru a exercita temporat functia de secretar al  comunei Ususau; 

- prevederile art. 36, alin. 2 lit.d, coroborat cu alin.6, alin.1 lit. a, pct.19 şi art. 120 Raportul 

de evaluare nr. 54/2016 intocmite de catre Expert Evaluator Paduraru Mircea PFA; 

- Prevederile OG nr. 81/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile HG nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea 

valorii de intrare a mijloacelor fixe; 

- Prevederile Ordinului MF nr. 3471/2008 privind reevaluarea activelor fixe din 

patrimoniul institutiilor publice; 

- prevederile art. 36, alin. 2 lit.c, coroborat cu alin.5, lit. c, art. 120 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile tezei III pct.5 din Anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 121 din Constitutia Romaniei,  

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 20/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 20/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

            -  Votul favorabil al unui numar de ____ consilieri locali prezenti la sedintă, ___abtineri, 

__voturi impotriva; 

 

În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                  

                          HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1 Se aprobă RAPORTULUI DE EVALUARE A PATRIMONIULUI COMUNEI 

USUSAU, Judetul ARAD, conform Anexei  care face parte din prezenta hotarare. 

 Art.2. Se însuşeşte raportul de evaluare, înregistrat sub  nr. 3459/54/2016,  elaborat de PF 

Paduraru Mircea – Expert Evaluator Autorizat.  
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Art.7.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se  incredinteaza  Dl ȚOLE FLORIN - 

primarul  comunei Ususau prin serviciile de specialitate. 

  Art.8.    Prezenta hotărâre se va comunica  cu : 

- Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul Legalitatii Actelor, Juridic, 

Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii Actelor si 

Contencios; 

- D–l  TOLE FLORIN, primarul  comunei Ususau ; 

- D-na PĂCURAR MONICA, contabila primariei Ususau; 

- D-lui VASIESCU IONEL – Viceprimar; 

-  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA  

        SANFIRA GABRIELA                                            Pentru  SECRETAR, 

                    ROSIANU MIHAIELA IOANA 

                   

 
 

 
 

 
 


