
CONSILIUL LOCAL BUNESTI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

HOTĂRÂREA NR 5 

Privitor la : insusirea inventarierii bunurilor ce aparţin Primăriei 
Comunei Bunesti judeţul Vâlcea. 

Consiliul local Bunesti întrunit in şedinţa ordinara din data de 27.02.2013 la care 
participa un nr de 11 consilieri din 11 in funcţie. 

Prin hotărârea nr 25 /2012 domnul PATRU CONSTANTIN a fost ales preşedinte de 
şedinţa pe o perioada de trei luni (decembrie ,ianuarie,februarie) 

Luând in dezbatere: 
Expunerea de motive nr 826 din 21.02.2013 prezentata de primarul localităţii. 
Având in vedere raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr 827 din 

21.02.2013 prin care se propune adoptarea hotărârii privitor la insusirea inventarierii bunurilor 
ce aparţin Primăriei Comunei Bunesti judeţul Vâlcea. 

Avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local înregistrat sub nr 873 
din 25.02.2013. 

Tinand seama de raportul de avizare pentru legalitate a proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul Comunei Bunesti judeţul Vâlcea înregistrat sub nr 874 din 25.02.2013 

In conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr 52/2003,privind transparenta 
decizionala in administraţia publica . 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin 1 si ale art. 122 alin 1 cap XII din Legea 
nr 215/2001 privind Administraţia publica locala cu modificările si complectarile ulterioare. 

In temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr 215/2001 privind administraţia publica locala 
republicata cu un nr de 11 voturi din 11 adopta următoarea: 

HOTĂRÂRE 

Art.l. Consiliul local Bunesti jud. Vâlcea isi insuseste inventarul bunurilor ce aparţin 
Primăriei Bunesti jud. Vâlcea .conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Cu aducere la îndeplinirea prezentei hatarari se împuterniceşte doamna Zotica 
Elena Doirina consilier principal compartiment contabilitate. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul secretarului in termenul prevăzut 
de lege Primarului, Instituţiei Prefectului -Judeţul Vâlcea si se aduce la cunoştinţa publica 
prin afişare la sediul Primăriei Bunesti jud. Vâlcea. 

PREŞEDINTE SE ŞEDINŢA 
PATRU CONSTANTIN 

27.02.2013 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR 

GEANA ELENA ADRIANA 

M 
i 



PRIMĂRIA COMUNEI BUNESTI 
COMUNA BUNESTI 
JUD. VÂLCEA 
NR. 6732/17.12.2012 

PROCES-VERBAL 

încheiat azi 17.12.2012 intre subsemnaţii Cebuc Aurel-presedinte comisie, Geana Elena 
Adriana- membru comisie, Radu Mariana- membru , Tanasie Laura- membru, Dinca Mariana-
membru . 

Membrii comisiei de inventariere numiţi prin Dispoziţia nr. 192 din 05.11.2012, in urma 
inventarierii patrimoniului Primăriei comunei Bunesti si a subunităţilor subordonate, au constatat 
ca bunurile inventariate au fost depozitate in bune condiţii si gospodărite in mod judicios. 

Comisia de inventariere a inceput activitatea de inventariere incepand cu data de 
05.11.2012 si a fost terminata in data de 05.12.2012. Au fost inventariate următoarele gestiuni: 
Primăria Bunesti, Cămin Cultural Bunesti, Cămin Cultural Teiusu, Biblioteca Comunala Bunesti, 
Baza sportiva si SVSU. 

Nu s-au constatat minusuri la inventar fata de evidenta contabila a Primăriei Bunesti. 
Comisia propune ca mijloacele fixe si obiectele de inventar ce nu se mai pot pune in 

funcţie, sa fie propuse a fi scoase din evidenta contabila pentru anul 2013. 
La gestiunile mai sus menţionate, la inventarierea din 2012, PRIMĂRIA COMUNEI 

BUNESTI se înregistrează cu următoarele valori : 

Cont 208.1- programe de contabilitate , impozite si taxe, asistenta sociala , stare 
civila -14.973,72 lei 

Cont 21112-privat - contracte de concesiune si inchirieri-6424 lei 

Cont 21111-public - terenuri -3.538.741 lei 

Cont 212- privat - clădiri -121.011,5 lei ( din care primarie-29.625,8 lei ; scoală 
Bunesti -68.050,87 lei ; scoală Teiusu-23.334,83) 

Cont 212-public -35.664.984 lei 

Cont 212-SAPARD -3.577.426,59 lei ( cladire-2.779.135,89 + staţie epurare-
798.290,7) 

Cont 2131- 103.169,55 lei (primărie -81.433,65 lei ; scoală -21.735,9 lei) 

Cont 2131- baza sportiva II- centrala termica si montaj - 24.573,88 lei 

Cont 2133-mijloace transport -193.976,02 lei ( primărie -75.071,18 lei +microbuz 
şcolar-118.904,84 lei) 

Cont 2133-SAPARD -18.403 lei 



Cont 214- echipamente de birou -49.143,27 Iei ( primărie -19.500,46 lei + 
intrări 2012 -4,448 lei + camin-0,28 lei +SVSU-11.143,16 lei+ baza sportiva II-
14.051,37 lei) 

Cont 231 -imobilizări corporale in curs -15.482.526,04 lei 

Cont 303-obiecte de inventar - 153.882,03 lei ( primărie -61.384,38 +scoala-
92.497,64 lei ). 

In urma inventarierii faptice, comisia a propus scoaterea din inventarul Primăriei 
Bunesti pentru anul 2013 a unor obiecte de inventar in suma de 14,52 lei. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

COMISIA DE INVENTARIERE : 

CEBUC AUREL -preşedinte 

GEANA ELENA ADRIANA -membru / 

RADU MARIANA-membru 

TANASIE LAURA-membru ^WX^t 

DINCA GEORGETA-membru ţ^ 


