ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 101/2016
privind modificarea valorii de inventar a clădirii Bibliotecii comunale Ozun

Consiliul Local al comunei Ozun, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 decembrie 2016,
Având în vedere expunerea de motive, raportul de specialitate al Biroului financiar
contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe,
Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul
Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009,
În baza prevederilor art.36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit „b” din
Legea 215/2001 privind administraţia locală republicată, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se modifică poz. 18 din anexa la H.C.L. nr. 88/2016 privind însuşirea
Inventarului bunurilor aflate in domeniul public al comunei Ozun judeţul Covasna, în sensul
modificării valorii de inventar a bunului aflat în domeniul public al comunei Ozun, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
domnul dr. Raduly Istvan, primarul comunei şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice,
impozite şi taxe.
Ozun, la 29 decembrie 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Bölöni Sándor

Difuzare:






1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe
1 ex. Primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. proiect

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la HCL nr. 101/2016

Nr.
crt

18

Elemente de
identificare (date de
individualizare
administrativă şi
tehnică, descriptive,
adresa actuală şi
vecinătăţile)

Codul
de
clasific
are

Denumire
a bunului

1.6.2.

Satul Ozun, nr. 364,
CF 26199,
Clădirea Nr.top.26199 teren
Bibliotec aferent 2410 mp, si
ii
constructie cu 5
comunal încăperi, din
e
cărămidă,nr.tp.
26199-C1 suprafata
construita de 197 mp

Anul
dobândirii
sau dării în
folosinţă

1939

Valoare de
inventar (lei)

794,777.73

Situatia juridica actuala
- Act de proprietate sau
alte acte doveditoare

Domeniul public al
comunei Ozun,
potrivit Hotărârii
Consiliului Local nr.
7/2015

Semnaturi:

Comisia de inventariere a bunurilor din patrimoniul UAT Ozun pe anul 2016
1
2
3

Szabó Erika
Kányádi Lenke
Kakas Emilia

Preşedintele comisiei
Membru al comisiei
Secretar al comisiei

