
ROM AN 1 A 

JUDETUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT A RARE A nr. 20 

Privitoare la: « Insusirea inventarului domeniului public si privat, 
si al patrimoniului orasului Brezoi pe anul2019 ». 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara 
astazi 27.02.2020, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit ' 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnul consilier Chirtoc 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobarenr.904/14.02.2020 prezentat de 
domnul Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate, raportul de specialitate nr.905/14.02.2020 intocmit de Serviciul 
Financiar-Contabilitate si prin care se propune insusirea inventarului domeniului 
public si privat, al orasului Brezoi pe anul 2019, 

Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit 
de secretarul orasului dat in considerarea datelor relevate prin raportul de 
specialitate nr.905/14.02.2020. 

Avand in vedere Procesul verbal de inventariere nr.477/27.01.2020 
intocmit de Compartimentul Contabilitate ; 

In conformitate cu prevederile art.286 si art.357 din OUG nr.57/2019 
privind codul administrativ, cu art.7 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a 
contabilitatii,cu modificarile si actualizarile ulterioare, cu Ordinul nr.2861 din 9 
octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor, in luna 
noiembrie si decembrie 2019, de catre comisia de inventariere constituita in baza 
Dispozitiei nr.342/18.11.2019, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 

In temeiul art.129, alin.(14) si art 196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu un nr. de 15 voturi "pentru" 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 



Art.1 :Se insuseste inventarul domeniului public s1 privat, al orasului 
Brezoi pe anul 20 19, astfel : 
TERENURI - 27.890.829,71 lei; 

Din care: -public= 13.760.147,22lei; 
-privat =14.130.682,49 lei; 

AMENAJARI DE TERENURI - 13.206.945,49lei- public; 

CONSTRUCTII= 88.847.841,26lei; 
Dincare -public =87.981.563,31lei; 

-privat amortizabile = 866.277,95 lei; 

Domeniul public UAT este in suma de -114.948.656,02lei. 
Domeniul privat UAT este in suma de- 14.130.682,49lei. 

INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT: 5.511.403,76lei; 

MOBILIER APARATURA BIROTICA: 792.705,31lei; 

Deprecierile totale ale celor amortizabile au fost in suma de- 5.849.383,53 lei; 
Imobilizari in curs: 16.808.679,54 lei; 
Imobilizati necorporale: 981.018,00 lei; 

Art.2:Primarul orasului Brezoi, va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Presedinte de sedinta 
Constantin Chirtoc 

Brezoi, 27.02.2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae~ , 


