
 

 

 

 

Privind aprobarea  Raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valori
patrimoniul 

 
Având în vedere Proiectul de hot

Proiectului de Hotărâre întocmit de c
raportul cu nr.55  din data de 
responsabil patrimoniu din cadrul Prim
obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate în patrimoniul 
31.12.2021. 
 În conformitate cu prevederile

- Art. 8 alin. 1 și 2 din Legea nr. 82/1991 acontabilit
șicompletările ulterioare; 

- H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul
judetelor; 

- art. 2 Ordinul nr. 3471/2008 al Ministerului Economiei Finan
Normelor metodologice privind reevaluarea 
patrimoniul instituțiilor publice cu modific

- legea nr. 273/2006 privind finan
- prevederile O.U.G nr. 103 /2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial institutiilor publice 
cu modificările ulterioare ; 
           - Raportul de evaluare privind
COMUNA CEICA , județul .Bihor 
nr.2681. din 22.12.2021., efectuat de c

-art.108, art. 287 lit.„b”, art. 297 din Ordonan
administrativ,  

, art.858-865 şi art.868 Cod Civil, 
-art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen

republicată modificată şi completat
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H O T Ă R Â R E  
 . 

Privind aprobarea  Raportului de evaluare având ca obiect stabilirea valorii juste 
patrimoniul comunei  Ceica  la data  31.12.2021. 

Proiectul de hotărâre nr.22/22.03.2022,însoțit de referatul pentru aprobarea 
râre întocmit de către Primarul comunei Ceica, nr.44 din data de 
din data de 22.03.2022, întocmit de d-l Pop Marin Sorin,consilier superior 

din cadrul Primăriei Ceica, privind aprobarea  Raportului de evaluare având ca 
a bunurilor aflate în patrimoniul UAT COMUNA CEICA

te cu prevederile: 
i 2 din Legea nr. 82/1991 acontabilității, republicat

H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 

art. 2 Ordinul nr. 3471/2008 al Ministerului Economiei Finanțelor pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în

iilor publice cu modificările ulterioare; 
legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și complet
prevederile O.U.G nr. 103 /2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial institutiilor publice 

Raportul de evaluare privind  reevaluarea  activelor fixe corporale aflate în proprietatea 
Bihor  înregistrat în baza procesului verbal de predare primire cu 

, efectuat de către  SC  DIBALCRIS APPRAISAL SERVICES SRL

art.108, art. 287 lit.„b”, art. 297 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

i art.868 Cod Civil,  
art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administra

i completată,  

 

 

juste a bunurilor aflate în 

referatul pentru aprobarea 
din data de .22.03.2022 și  

Pop Marin Sorin,consilier superior –
, privind aprobarea  Raportului de evaluare având ca 

UAT COMUNA CEICA la data  

ii, republicată, cu modificările 

H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al 

țelor pentru aprobarea 
i amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

și completările ulterioare; 
prevederile O.U.G nr. 103 /2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimonial institutiilor publice 

activelor fixe corporale aflate în proprietatea UAT 
înregistrat în baza procesului verbal de predare primire cu 

SC  DIBALCRIS APPRAISAL SERVICES SRL 

 nr. 57/2019 privind Codul 

 în administraţia publică, 



-Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările și completările ulterioare.  

                                   - Văzând  raportul  comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi 

amenajarea teritoriului,  

Ţinând cont de prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 
republicată; art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997. 

În temeiul art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. „c” şi a alin.(6), lit. „a”,  a art. 136, alin.(8), a  art. 
196, alin. 1, lit. a) şi din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  
         Consiliul Local al comunei Ceica, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

                Art.1– Se  însușește Raportul de evaluare având ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor 
aflate în patrimoniul. UAT COMUNA CEICA județul Bihor, efectuat de către  SC  DIBALCRIS  
APPRAISAL  SERVICES  SRL 

Art.2– Se aprobă valorile activelor corporale din domeniul public al UAT COMUNA CEICA 
.care nu se amortizeaza și a activelor fixe corporale din domeniul privat al  UAT COMUNA CEICA, 
rezultate în urma reevaluării, conform Raportului de evaluare înregistrat în baza procesului verbal de 
predare- primire cu nr. 2681 din 22.12.2021, acestea devenind noile valori ale bunurilor  din domeniul 
public și privat al UAT COMUNA CEICA . 

Art. 3– Seaprobă diferențele rezultate în urma reevaluării mijloacelor fixe neamortizabile, 
conform raportului de evaluare și înregistrarea lor contabilă. 

Art. 4– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Ceica și Biroul Financiar contabil. 

 Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu: 
� Primarul comunei Ceica 
� Instituţia Prefectului Judeţul Bihor; 
� Biroul financiar-contabil-responsabil patrimoniu 
� Un exemplar pentru afişaj; 
� Un exemplar Monitorul Oficial Local; 

 

       Presedinte de sedinta                                                              Contrasemnea ză 
                                                                                                    Secretar general al comunei 
                Demian Ioan                                                                     Dorel Octavian Goldea     
 
                                    
                                                                                                   
Nr.19 din 28   martie 2022.                                                              Consilieri To tal  – 13, 

     Nr.consilieri prezen ţi -  13 

Hotărâre adoptat ă cu:13 voturi pentru 

 

 


