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H O T Ă R Â R E A  Nr. 32/24.08.2021 

privind însușirea Rapoartelor de evaluare a bunurilor aparținând  

patrimoniului public și privat al comunei Tiream 

 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

24.08.2021. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2218/05.08.2021 

inițiat în baza referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

2174/02.08.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

2271/10.08.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

 

           Analizând  Rapoartele de evaluare nr. 1800/14.07.2020 și 1821/21.12.2020, 

întocmite de către ec. Humă Mihaela Magdalena, expert evaluator autorizat, membru 

titular ANEVAR; 

 

În conformitate cu prevederile : 

 

- Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordinul nr. 3471/2008 al Ministrului Economiei şi Finanţelor pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;  

- art. 2^1 si art. 2^2 O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
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- art. 129, alin.(2), lit. c), art. 155, alin. (5), lit. d) și art. 300, alin. (1), lit. j), 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

             În temeiul prevederilor art.139, alin. (3) lit. g) și prevederile art.196, alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

 

           Art. 1. - Se aprobă însușirea Rapoartelor de evaluare având ca obiect 

patrimoniului public și privat al comunei Tiream, conform anexelor 1 și 2 – 

RAPOARTE DE EVALUARE nr. 1800/14.07.2020 și 1821/21.12.2020, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. - Până la următoarea ședință ordinară a Consiliului local Tiream se va 

proceda la actualizarea valorilor de inventar a bunurilor ce fac parte din domeniul 

public și privat al UAT Tiream. 

 

           Art. 3. - Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredinţează primarul comunei Tiream și compartimentul de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream. 

 

           Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  

prin afişare la avizierul Primăriei. 
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                                        Tiream, la 24.08.2021 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 

             Consilier local: Băbțan Dorel                         Secretar general - delegat: 

              cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, 

alin.(3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al 

consilierilor absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0; Nr. total 

al consilierilor locali care au participat la dezbateri şi la vot: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red.Tehn. C.H. 

Nr. exemplare: 4/3 pag. 
 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro

