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         nr. 48 din 30.05.2014 
 

- privind aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul  
Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului, pentru anul 2013 

 
Consiliul Local al comunei Vama Buzăului, 
Întrunit în �edin�ă ordinară la data de 30.05.2014, 
 Analizând con�inutul raportului privind inventarierea anuală a bunurilor la Şcoala Gimnazială Vama 
Buzăului şi şcolile aparţinătoare nr. 229/11.04.2014, referatul compartimentului de specialitate, precum �i 
avizele comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 �i nr.3; 
 Văzând adresa nr. 230/11.04.2014 provenită de la Şcoala Gimnazială Vama Buzăului; 
 În conformitate cu prevederile:  

a) Ordinului nr. 2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor �i capitalurilor proprii; 

b)  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările ulterioare; 

c) Ordinului nr. 3471/2008- pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea �i 
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice; 

d) art. 36, alin. (2), lit. “c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, al.(1-3)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1: Se aprobă rezultatele inventarierii bunurilor ce alcătuiec patrimoniul Şcolii Gimnaziale Vama 

Buzăului, pentru anul 2013, propuse de comisiile de inventariere constituite prin Decizia nr. 91/01.10.2013 
emisă de directorul Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 207/15.11.2013, conform situaţiei transmise prin 
adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 229/11.04.2014. 

 
Art.2:  Se aprobă listele cu propunerile de casare a obiectelor de inventar, rezultate de urma efectuării 

inventarului pe anul 2013 a patrimoniului Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului şi a şcolilor aparţinătoare, 
conform situaţiei transmise prin adresa Şcolii Gimnaziale Vama Buzăului nr. 230/11.04.2014. 

 
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează directorul Şcolii 

Gimnaziale Vama Buzăului. 
 
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vama Buzăului, prefectului jude�ului Bra�ov, 
compartimentului contabilitate �i se aduce la cuno�tin�ă publică. 

 
               
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
          Daniel Nicolae IONESCU                                                      Avizează pentru legalitate, 
                                SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  

                                             Adrian – Constantin GĂITAN 
   

 


