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HOT|R+RE
privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului ,,Monument eroi’’
Consiliul Local al Comunei R\zboieni, `ntrunit `n [edin]\ ordinar\, `n data de 09
iunie 2022, ora 15.00
Având în vedere procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru
obiectivul „LUCRĂRI DE CONSOLIDARE-RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN
VALOARE „MONUMENTUL EROILOR CĂZUŢI ÎN LUPTA DE LA VALEA
ALBĂ”
nr.
1359/06.06.2022
[i
devizul
general
al
lucr\rii;
Luând în considerare Raportul de specialitate nr.127/08.06.2022, al compartimentului
financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Războieni;
Ținând cont de referatul de aprobare al Primarului comunei Războieni, în calitate
de inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 128/08.06.2022 ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
}in=nd cont de avizul favorabil nr. 25/09.06.2022, înregistrat sub nr. 133/09.06.2022
al Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
juridică și de disciplină.
~n temeiul dispozi]iilor art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (1) si ale art. 139 alin. (1) din
Ordonan]a de urgen]\ nr. 57 din 03 iulie 2019, privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se actualizeaz\ valoarea de inventariere a obiectivului ,,Monument eroi’’ situat `n
R\zboienii de Jos [i aflat `n domeniul public al comunei R\zboieni (anexa nr. 53), la suma
de 641.110,11 lei, ca urmare a termin\rii lucr\rilor la obiectivul de investi]ii ,,Lucr\ri de
consolidare-restaurare [i punere `n valoare ,,Monumentul eroilor c\zu]i `n lupta de la Valea
Alb\’’ .
Art.2. – Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei R\zboieni,
anexa nr. 53, `nsu[it\ de Consiliul local prin HCL nr. 23/1999, se modific\ corespunz\tor,
conform anexei 1, care face parte integrant\ din prezenta hot\r=re, astfel: pozi]ia 11,
coloana 4, va avea urm\torul cuprins: 1897, respectiv 2022, Lucr\ri de consolidarerestaurare, iar coloana 5 va avea urm\torul cuprins 641.110,11 lei .
Art.3. – P=n\ la sf=r[itul anului, se vor lua m\suri de emitere a unui nou proiect de hot\r=re
de actualizare a inventarului din domeniul public, care va fi comunicat c\tre Ministerul
Lucr\rilor Publice, Dezvolt\rii [i Administra]iei, `n vederea emiterii avizului.
Art.4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-na V\ideanuFilimon Carmen, consilier superior `n cadrul compartimentul financiar-contabil.
Art.5. – Secretarul general al Comunei R\zboieni va asigura comunicarea prezentei hotărâri
instituțiilor și persoanelor interesate.
Pre[edinte de [edin]\,
Iorgu-Cristian LICIU
Nr. 27 din 09 iunie 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

ANEXA 1 la HCL nr. 27 /9 iunie 2022
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LISTA INVENTAR CUPRINZ+ND BUNURILE CARE
ALC|TUIESC DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI R|ZBOIENI
Nr.
crt.

CODUL DE
DENUMIREA
CLASIFICARE BUNULUI

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

ANUL DOB+NDIRII SAU
D.I.F.

VALOARE DE
INVENTAR

11

1.6.2.

R\zboienii de Jos

1897, respectiv 2022, Lucr\ri
de consolidare-restaurare

641.110,11 lei

Monument eroi

PRE{EDINTE DE {EDIN}| ,
Iorgu-Cristian LICIU

SITUA}IA
JURIDIC|
ACTUAL|
Domeniul public

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Jur. Manuela BOR{

