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                                                                                        Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                          cu votul a  11  consilieri 
       

    HOTĂRÂREA NR.81  

privind aprobarea reevaluării patrimoniului Municipiului Huşi la data de 

28.02.2021 

 

  

              Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

 

             Având în vedere : 

• Referatul Direcţiei Urbanism nr. 6467 din 18.03.2021; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 6486 din 

18.03.2021 privind aprobarea reevaluării patrimoniului 

Municipiului Huşi la data de 28.02.2021; 

• Raportul Direcţiei Urbanism nr.6466 din 18.03.2021; 

• Raportul Direcției Economice nr. 6468 din 18.03.2021; 

• Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, pentru administraţie 

publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi 

de arhitectură;     

• Avizul Comisiei de studii, prognoze şi programe economico-

sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ; 

         În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82 din 24 decembrie 

1991, republicata, modificată şi completată, Ordinului Ministrului Finanţelor 

Publice nr.2861 din 09.10.2009, publicat în M.O. nr.704 din 20.10.2009, 

Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr.2634 din 05.11.2015 privind 

documentele financiar contabile, publicat în M.O. nr.910 din 09.12.2015, 

Ordonanței Guvernului  nr.81 din 28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice publicată în M.O. 

624/31.08.2003, aprobată de Legea 493/18.11.2003, publicată în 

M.O.827/22.11.2003, Ordinului nr.3471 din 25.11.2008 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
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corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în M.O.nr.835 din 

11 decembrie 2008, prevederile art.155 alin.(1) lit. d), alin.(5) lit.d) din 

Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

             În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

                        H O T A R A S T E: 

      

   Art.1.Se aprobă reevaluarea patrimoniului Municipiului Huşi la data de 

28.02.2021, conform Anexelor nr. 1a, nr. 1b şi nr. 1c care fac parte integrantă 

din prezenţa hotărâre. 

 

          Art.2.Diferenţele rezultate potrivit art.1, se înregistrează în evidenţă 

financiar - contabilă a Municipiul Huşi la data de 15.03.2021. 

 

           Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi.   
                                                                                                         

 

                                                                                         HUŞI  ,  25 martie  2021                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                Contrasemnează pentru legalitate , 

          Cristinel  Popa                                                                    Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 

 


