
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A     Nr.  25

din  29.05.2020

privind:  actualizarea valorilor  de  inventar  ale  bunurilor  imobile  proprietatea  comunei
Iveşti, judeţul Galați

Inițiator: Dl. Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului:  3113/25.05.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.05.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.3113 din 25.05.2020;

Având în vedere Raportul  de  specialitate intocmit   de  compartimentul  de resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr.
3152 din 26.05.2020;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisia de specialitate nr.1, pentru agricultură și
activități economico-financiare; 

Având  în  vedere  prevederile  art.129 alin.(1)  și  alin.(2)  lit.„c”  din  O.U.G.  nr.57/2019,
privind Codul administrativ ;

Având în vedere prevederile art.2^1 și art. 2^2 din O.G.nr.81/2003, privind reevaluarea şi
amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările
ulterioare;

Având  în  vedere  prevederile  art.1  din  Normele  metodologice  privind  reevaluarea  şi
amortizarea  activelor  fixe  corporale  aflate  în  patrimoniul  instituţiilor  publice,  aprobate  prin
O.M.F.P.nr.3471/2008;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.-  Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale  bunurilor imobile proprietatea
publică a comunei Iveşti, judeţul Galați, ca urmare a reevaluării în condițiile legii, potrivit anexei
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă actualizarea valorilor  de inventar  ale  bunurilor  imobile proprietatea
privată a comunei Iveşti, judeţul Galați, ca urmare a reevaluării în condițiile legii, potrivit anexei
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.3.- Primarul comunei Ivești, județul Galați, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4.-  Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

      SECRETAR GENERAL,

Stan Aurel Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  16
Număr voturi înregistrate: Pentru= 12 ;  Împotrivă = 1;  Abţineri = 3



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.2404  din 24.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile
proprietatea comunei Iveşti, judeţul Galați

Având în vedere prevederile art.2^2 din O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si

amortizarea  activelor  fixe  aflate  în  patrimoniul  institutiilor  publice,  cu  modificările  si

completările ulterioare, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate

în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile

prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de

evaluatori  autorizaţi  conform reglementărilor  legale  în  vigoare,  rezultatele  reevaluării

urmând a fi înregistrate în contabilitate. 

Primăria comunei Ivești a făcut demersurile necesare în acest scop. Reevaluarea

a fost realizată de Expert evaluator Ec.Iftode Florica, evaluator autorizat ANEVAR și au

fost  determinate  valorile  actualizate  ale  bunurilor  care  aparțin  domeniului  public  și

domeniului privat al comunei Ivești, județul Galați.

Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în proiectul de hotărâre

reies din documentele existente la nivelul Primăriei comunei Ivești.

Având  în  vedere  cele  prezentate,  propun  Consiliului  local  al  comunei  Ivești,

județul  Galați,  aprobarea  proiectului  de  hotărâre  privind  actualizarea  valorilor  de

inventar ale bunurilor imobile proprietatea comunei Iveşti, judeţul Galați.

 

P R I M A R ,

Hamza Cornel




