
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ -  comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.29 
din 06.05.2022

privind însuşirea „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei 
Salsig, judeţul Maramureş"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.30 din 18.04.2022 initiat de primarul 
comunei, insotit de referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr.1239 din 
18.04.2022 privind însuşirea „Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
comunei Salsig, judeţul Maramureş";

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.1240 din 18.04.2022;
Ţinând cont de :
-dispoziţia primarului comunei Salsig nr.56 din 17.05.2021 privind constituirea 

Comisiei speciale de inventariere a domeniului public si privat al comunei Salsig, judeţul 
Maramureş;

-procesul verbal de inventariere întocmit de Comisia speciala de inventariere a 
domeniului privat al comunei Salsig, înregistrat sub nr.743 din 10.03.2022;

-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate I, II si III din cadrul Consiliului 
Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
în conformitate cu prevederile :
-art.354 si art.357 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare;
- art.2 alin.(2), art.4, art.6 alin.(l), art.7 si art.9 din Anexa la H.G. nr.392/2020 

privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor si al 
judeţelor;

-O.G.nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 
aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

-H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;

-Legii nr. 82/1991 a contabilităţii (rl.4), cu modificările si completările ulterioare;
-Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare;
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Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, (rl2), cu modificările şi completările 
ulterioare;

în temeiul prevederilor 129 alin.(2) lit.„c", art.139 alin.(3) lit.„g" şi art.196 alin.(l) 
lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 06 mai
2022,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se însuşeşte „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 

comunei Salsig, judeţul Maramureş"- Secţiunea I Bunuri imobile - conform Anexei - 
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează 
primarul comunei Salsig, prin compartimentele de specialitate.

Art.3.Prezenta se comunica : -
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
-d-lui Primar al UATC Salsig;
-O.C.P.I. Maramureş;
-compartiment agricol;
-compartiment impozite si taxe;
-cetăţenilor comunei, prin afisaj;
-dosar;

Nr.total consilieri: 11, din care prezenţi 10, a b se n t: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru" , 0 „îm potriva", 0 „abţineri".
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