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Proiect de  hotărâre nr._________2020 
pentru  însușirea Raportului privind situația gestionării  și inventarierii  

patrimoniului privat al Municipiului Marghita și actualizarea  Listei bunurilor din 
domeniul privat pe anul 2019 

 
   
         Având în vedere : referatul de aprobare nr. 1978    din  11 . 03.2020 al primarului 
Municipiului Marghita, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; Legea 
contabilității nr.82/1991, republicată, OMF 2861/09.10.2009 privind organizarea și 
efectuarea inventarierii patrimoniului, Procesul verbal nr.151 din 09.01.2020 privind 
rezultatele inventarierii, încheiat de către Comisia centrală de inventariere,  

  In baza art 357  alin 4 din OUG  57/2019- Codul administrativ,   
            Primarul Municipiului Marghita, propune următorul  
 

Proiect de hotărăre: 
 

 
 Art. 1 Se însușește Raportul privind situația gestionării  și inventarierii  
patrimoniului privat al Municipiului Marghita pe anul 2019, conform anexei nr.1 care 
face parte din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. Se actualizează Lista bunurilor din domeniul privat pe anul 2019, conform 
anexei nr.2 care face parte din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3 Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului 
Bihor, primarul Municipiului Marghita , Biroul de administrare a domeniului public și 
privat,Serviciului  buget-contabilitate , salarizare , la dosar, spre afișare. 

 
  
 
 
 Inițiator: primar Pocsaly Zoltan- Ladislau 
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R EFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre pentru însușirea Raportului privind situația gestionării  și 
inventarierii  patrimoniului  privat al Municipiului Marghita și actualizarea Listei 
bunurilor din domeniul privat pe anul 2019 
 
 Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, OMF 
2861/09.10.2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, procesul 
verbal nr.151 din 09.01.2020 privind reultatele inventarierii, încheiat de către Comisia 
centrală de inventariere,  
 In baza art 357  alin 4 din OUG  57/2019- Codul administrativ,   față de cele de 
mai sus , vă rog să analizați proiectul pentru  însușirea Raportului privind situația 
gestionării  și inventarierii  patrimoniului privat al Municipiului Marghita și actualizarea 
Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2019. 
 
 
 
 
 
 

Primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau 
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RAPORT  DE SPECIALITATE 
 

 
  
 Ținand cont de  Legea contabilității nr.82/1991, republicată, OMF 
2861/09.10.2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii 
patrimoniului, procesul verbal nr.151 din 09.01.2020 privind rezultatele 
inventarierii, încheiat de către Comisia centrală de inventariere,  
 In baza art 357  alin 4 din OUG  57/2019- Codul administrativ,  față 
de cele de mai sus propun Consiliului local însușirea Raportului privind 
situația gestionării  și inventarierii  patrimoniului public și privat al 
Municipiului Marghita și actualizarea Listei bunurilor din domeniul privat 
pe anul 2019. 

 
 
 
 
 

Inspector 
Ec.Susa Violeta 

 


