
                                         

R O M A N I A 

                                                   JUDETUL  NEAMT                     

C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

  
PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea încheierii contractului pentru executarea serviciilor de 
reevaluare a activelor fixe corporale care apartin 

domeniului privat si domeniului public al comunei Dobreni 
 
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ; 
    Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 2957/10.06.2021 întocmit şi înaintat de către  doamna 

Brahariu Gianina – sef servici financiar cantabilitate  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobreni,  

 Normele Metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale 

aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finantelor Publice nr. 3471/2008; 

 Prevederile art. 2^1 si art. 2^2  din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 prevederile art. 8, alin. (2) din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 

 

In temeiul prevederile art. 129, alin (2), lit. c) si alin. 4) lit. d),  - “Atributiile 

consiliului local”,  precum si art 196, alin (1) , lit. a ) – „Tipurile de acte 

administrative”,  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

  Art.1.  Se aprobă încheierea contractului pentru executarea serviciilor de reevaluare a 

activelor fixe corporale care apartin domeniului privat si domeniului public al comunei 

Dobreni 

  Art.2. Pentru semnarea contractului mentionat la art. 1 se imputerniceste primarul 

comunei Dobreni. 

  Art.3. Biroul financiar contabil si consilierul juridic vor pune in aplicare prezenta 

hotărâre  

  Art.4. Secretarul comunei Dobreni va comunica persoanelor si institutiilor interesate 

prezenta hotarare.  

Primar, 
Vasilica Cretu  

 



R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 

C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A 
Nr.  ….  din 15.06.2021 

 

privind aprobarea încheierii contractului pentru executarea serviciilor de 
reevaluare a activelor fixe corporale care apartin 

domeniului privat si domeniului public al comunei Dobreni  
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ; 
    Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr.2957/10.06.2021 întocmit şi înaintat de către  doamna 

Brahariu Gianina – sef servici financiar cantabilitate  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dobreni,  

 Normele Metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale 

aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului 

Finantelor Publice nr. 3471/2008; 

 Prevederile art. 2^1 si art. 2^2  din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind 

reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 prevederile art. 8, alin. (2) din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

 HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; 

In temeiul prevederile art. 129, alin (2), lit. c) si alin. 4) lit. d),  - “Atributiile 

consiliului local”,  precum si art 196, alin (1) , lit. a ) – „Tipurile de acte 

administrative”,  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

  Art.1.  Se aprobă încheierea contractului pentru executarea serviciilor de reevaluare a 

activelor fixe corporale care apartin domeniului privat si domeniului public al comunei 

Dobreni 

  Art.2. Pentru semnarea contractului mentionat la art. 1 se imputerniceste primarul 

comunei Dobreni. 

  Art.3. Biroul financiar contabil si consilierul juridic vor pune in aplicare prezenta 

hotărâre  

  Art.4. Secretarul comunei Dobreni va comunica persoanelor si institutiilor interesate 

prezenta hotarare.  

 
               Presedinte de sedinta                                              
                 Chelmu Danut                                                               Secretar General 

  Petrescu Sanda Daniela 
 

   Total consilieri locali in functie: 11, Prezenti: 11, Voturi: Pentru 11 , Impotriva: 0,  Abtineri: 0 
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