COMUNA COSTULEM
JUDETUL IASI

CONSILruL LOCAL
Privind

.onou.,u.* de servicii
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de evaluare a

apa(inind domeniului pubric gi privat al comunei costuleni

bunurlor

Consiliul Local al comunei Costuleni, intrunit in gedinfa ordinartr din data de
25.02.2016,
Avdnd in vedere referatul w. 39D016 al d.rtEi Birlescu Carmen Mariana referent in
cadrul Compartimentului financiar -contabil din care reiese necesitatea evalulrii bunurilor
apartindnd domeniului public gi privat al comunei Costuleni ;
Avdnd in vedere proiectul de hotdrAre nr. 40/2016 inifiat ?n acest sens de d-l primar
Harabagiu Dumitru ;
Avdnd in vedere OG 8l/2003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe aflate in
patrimoniul institutiilor publice ;
Av0nd in vedere Ordinul MFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind reevaluarea 9i amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituliilor
publice;
Av6nd in vedere Ordinul l\iFP 22112015 pentru comflctarea Noimelor metodologice
privind reevaluarea 9i amortizarea activelor fixe corporale aflatein p'dtrimoiul instituliilor publ-ice
;
Avdnd ?n vedere avianl favorabil rr.44/2016 al Comisiei pentru dezvoltarea economiosociald , buge! finanJe, administrarea domeniului public gi privat ai comunei servicii gi come(,
,
gosod6rire comunali gi protecfia mediului ;
In temeiul prevederilor Legii21512001 privind administratia publici local6;
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I Se aprobd contractarea

HorAnAgrr:
de servicii de intocmire gi elaborare a raportului de evaluare

a bunurilor aparfindnd domeniului public gi privat al comunei bostuleni;
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Identificarea fondurilor care pot

Compartimentului

fi
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nanciar cgntabil;

ArL 3 Achizilionarea serviciilor prevdante
prevederile legale din domeniul achiziliilor publice ;

la

alocate cu aceastl destinalie revine

art.l

se va face

in

conformitate cu

ArL 4 Secretarul comunei Costuleni va comunica copie de pe prezenta hotjir6re
primarului, Compartimentului financiar contabil , d-nei contabil Birlescu Carmen Mariana gi
Institutiei Prefectului judefului Iagi pentru control gi legalitate gi o va face publicd prin
afigare ia
sediul instituliei sau pe site-ul acesteia.
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