ROMANIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL VERGULEASA
Nr. 23/29.03.2022
HOTĂRÂRE
Cu privire la: aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile ce apartin domeniului
privat al comunei Verguleasa, judetul Olt
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
intrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2022
Avãnd în vedere :
Referatul nr. 2264/14.03.2022 al Compartimentului financiar-contabil, cu privire la
necesitatea aprobarii inventarului actualizat al bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al
comunei Verguleasa, judetul Olt;
- Dispoziţia primarului nr. 173/02.11.2021, cu privire la constituirea comisiei speciale pentru
intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei
Verguleasa si a inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al acesteia;
- Procesul verbal nr. 2263/14.03.2022 al comisiei de inventariere privind rezultatele efectuarii
inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Verguleasa, judetul Olt;
- Prevederile art. 7 si art. 9 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, (r4), cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Prevederile art. 23 alin. (2) lit. d), e) si h) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile art. 553 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicata, cu modificarile
si completarile ulteriore;
- Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2634/2015, privind documentele financiar-contabile ;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii;
Prevederile art. 6 si art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu
modificarile si completatrile ulterioare;
- Prevederile art. 354 si art. 357 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;
- Proiectul de hotarare nr. 20/14.03.2022 cu privire la aprobarea inventarului actualizat al
bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Verguleasa, judetul Olt;
- Referatul de aprobare nr. 39/14.03.2022;
- Raportul de specialitate nr. 2265/14.03.2022
- Avizul favorabil nr. 5/25.03.2022 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate

agricultură, amenajarea teritoriului si urbanismului, protecția mediului și turism,
administrarea domeniului public si privat al comunei, din cadrul Consiliului Local al Comunei
Verguleasa ;
- Anuntul nr. 42/15.03.2022, care atestă faptul că a fost respectată procedura prevăzută de art. 7
din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) si art. 139 alin. (1) si (3) lit. g) privind Codul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;

Ìn temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba inventarul bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei
Verguleasa, judetul Olt, actualizat la data prezentei hotarari, conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare;
Art.2. Imobilele inscrise in anexa nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de
proprietate sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul
funciar, respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de
statul roman in perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini si nu fac
obiectul vreunui litigiu ;
Art.3. Hotararea poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ;
Art.4. Hotărârea se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei comunei
Verguleasa si se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Compartimentului financiar – contabil.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.
- consilieri locali aflati in functie – 11
- consilieri locali prezenti la sedinta – 10
- consilieri locali absenti -1.
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