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JudelulV6lcea

HOTARAREA NR.22l 2018
Privitor la: insusirea raportului de inventariere a

Patrimoniului Primbriei comunei Muereasca efectuat5 la
sf6rsitul anului 2017

Consiliul Local al comunei Muereasca, judelul V6lcea, intrunit in
sedinta de lucru ordinarS din data de 16.03.2018, la care particip5 un
numdr de l0 consilieri, din totalul de 11,

V5z6nd cb prin votul majorit5tii domnul Tutunaru Ion a fost ales
pregedinte de sedint5, in conditiile art. 35 din Legea nr. 21512001
republicat5 privind administratia publicS localS

Lu6nd in dezbatere expunerea de motive si proiectul de
hotbr6re, prezentate de primarul comunei Muereasca, rapoftul comun
al comisiilor de specialitate a Consiliului Local al comunei Muereasca,
precum 9i raportul de specialitate inregistrat sub numarul 1181/
12.03.2018, prin care se propune initierea unui proiect de hotdr6re,cu
privire la insusirea rezultatelor inventarierii patrirnoniului primbriei
Comunei Muereasca efectuatd la sf6rsitul anului 2017

Vbz6nd si raportul de avizare a legalitdtii proiectului de hoti16re
intocmit de secretarul unitStii administrative

Viz6nd cb s-au respectat principiile transparentei in procesul de
elaborare a ,proiectelor, actelor normative conform art. 7 din Legea
nr. 521 2003 privind transparenta decizionalS in administratia publicb
prin afigarea la sediul Consiliului Local a proiectului de hot5rdre cu
privire la insugirea rezultatelor inventarierii patrimoniului primdriei
Comunei Muereasca efectuatb la sfArsitul anului 2017 conform
procesului verbal nr. Lt82l 12.03.20t8.

In conformitate cu prevederile art.I22 din Legea nr. 2t512001,
republicatb privind administratia publicd localS, cu modificErile si
com pletd rile ulterioare



In temeiul art,45 alin.1 din Legea 2t512001, privind
administralia public5 localS, republicatd cu modific5rile si completbrile
ulterioare, cu un numar de 9 voturi "pentru"; _ voturi
"impotriv6"; I "abtineri"

HoTAnAsrr:

Art.l Consiliul Local al comunei Muereasca isi insuseste
raportul prezentat de primarul localitdtii cu privire la inventarierea
patrimoniului PrimEriei Comunei Muereasca, judelul V6lcea,
inventariere efectuatd la sfSrsitul anului 2017.. Art.2 Primarul comunei Muereasca, va asigura aducerea la
indeplinire a prezentei hotdrdri, iar secretarul comunei va asigura
comunicarea acesteia Institutiei Prefectului - Judetul VSlcea in
vederea exercitirii controlului de legalitate, primarului comunei
Muereasca 9i aducerea la cunostintd public5 prin afisare la sediul
Consiliului Local.
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