
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  S U D I T I

 
H O T Ă R Î R E

privind aprobarea listei  și cantității de materiale rezultate din înlocuirea tîmplăriei de 
lemn cu PVC la clădirea extindere sediu Consiliul local și  a modului de valorificare a 
acestora

Consiliul comunei Suditi judetul Ialomita,examinand:
Expunerea de motive a primarului comunei, la proiectul de hotărîre nr. 4478 din 
24.09.2014,
Referatul viceprimarului comunei,înregistrat la nr. 4418 din 22.09.2014,
Planul de amplasament al imobilului întocmit de SC
Raportul comisiei de inventraiere a bunurilor apartinand  domeniului public si privat al 
comunei,
In conformitate cu:
Prevederile pct. 1 alin. (2),pct.2 alin.(1), pct.5 , 6 alin (1) si 43 din Ord. 2861 din 
4.XI.2009  privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv  
din gestiunea Primariei comunei Suditi;
 Prevederile art.2 ,anexa 2 cap. 1 pct. 1.2. din  HG 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;
Prevederile pct. 2.1.24.3 si 3.2.4. din HG nr. 2139/2004  cuprinzand  Catalogul privind 
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
In temeiul :
Prevederilor art. 36 alin.(1) lit.c,45  si 115 si 123  din legea nr. 215/200  privind 
administratia publica  locala, republicata,adopta prezenta 
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Art.1.  -Aprobă    lista și modul de valorificare  a materialelor componente a unor 
mijloace fixe aflate în inventarul domeniului public, respectiv înlocuire tîmplărie lemn cu
tîmplărie PVC la Clădirea Extindere sediu Consiliul local, poziția nr. 34 din inventar, 
prezentate în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Art.2.-Prezenta hotarare,adoptată cu respectarea art.45 din lg.215/2001,se 
comunică Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii si primarului comunei ,pentru 
a asigura  aducerea la indeplnire, prin compartimentele de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier ANDREȘAN ELENA
L.S.

Contrasemneaza,
Secretarul comunei, jr.Vasile Ioana

 Adoptată la Suditi,
 Astăzi, 26.09.2014
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