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H O T Ă R Â R E A  nr. 9 

din 22.01.2020 
           Privind: aprobarea  rezultatului inventarierii la UAT Comuna Valea 
Mărului, judetul Galati, la data de 31.12.2019. 
_____________________________________________________________ 
            Initiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
   Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 105/16.01.2020; 
   Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în 
şedinţă  extraordinară în data de 22.01.2020; 
  Având in vedere : 
                - expunerea de motive prezentată de iniţiator, înregistrată sub nr. 
106/16.01.2020; 
               - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar-contabil,   
înregistrat sub nr. 107/16.01.2020; 
     -  raportul de avizare al  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ; 

În baza prevederilor: 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
 Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
82/1991, Legea contabilităţii, republicată cu modificările ulterioare ; 
 Având în vedere prevederile art. 33 şi art. 40 alin. (8), lit. (a) din Legea nr. 
334/2002, Legea bibliotecilor ; 
 Având în vedere prevederile O.M.F. nr. 2861/2009 ; 
 Având în vedere procesul verbal final nr. 1171,  din 30.12.2019 , al comisiei 
de inventariere a bunurilor din patrimoniul U.A.T. Valea Mărului ; 
  În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. (d) si (e) din Legea 
nr. 273/2006, Legea finanţelor publice locale ; 
          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, 
ale art. 140, alin. 1, precum și ale 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 Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local, ia act şi îşi însuşeşte Procesul 
verbal final privind rezultatele inventarierii  pe anul 2019 cuprinzând constatările 
comisieii de inventariere , conform Anexei 1, la prezenta hotărare. 
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului 
comunei Valea Mărului. 
 Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal,  prin grija secretarului 
comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor 
prin publicarea pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro 
 

     
   Preşedinte de şedinţă, 

                Butunoi Ion   
                                                                                                                                                    
Contrasemnează, 

                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


