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HOTĂRÂRE 

privind constituirea unei comisii mixte pentru  inventarierea activelor fixe corporale şi 

necorporale, obiectelor de inventar şi stocurile de materiale administrate de către Direcția 

Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani 

 

 

 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

analizând propunerile d-lui Primar Cosmin Ionuț Andrei privind constituirea unei comisii 

mixte pentru  inventarierea activelor fixe corporale şi necorporale, obiectelor de inventar şi stocurilor 

de materiale administrate de către Serviciul Intervenţii Edilitare şi Serviciul amenajare spaţii verzi din 

cadrul Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani, 

văzând raportul de specialitate comun al Direcției edilitare, Direcției economice, Serviciului 

patrimoniu și Serviciului juridic – contencios, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local,  

în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 127 alin. (3), art. 129 

alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 18 alin. (4) din 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Botoșani, aprobat prin 

Hotărârea nr. 510/2021, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art. 1 (1) Se constituie comisia mixtă de inventariere al activelor fixe corporale şi 

necorporale, obiectelor de inventar şi stocurilor de materiale gestionate de către Serviciul Intervenţii 

Edilitare şi Serviciul amenajare spaţii verzi din cadrul Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement 

Botoșani în următoarea componenţă: 

Preşedinte: Curelariu Raluca Ștefania - consilier local 

Membri:      Tanasă Mihail Gabriel - consilier local 

            Ciurariu Bogdan- consilier Direcţia Edilitare 

            Siminiceanu Gabriel – consilier juridic Direcţia Edilitare 

            Cuşnir Tatiana – consilier Serviciu Contabilitate 

              Albotă Liliana - Direcția Servicii publice, Sport și Agrement 

                    Corduneanu Eduard- Direcția Servicii publice, Sport și Agrement 

(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat prin funcţionarii Direcţiei Edilitare din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoşani. 

 

 Art. 2 (1) Comisia constituită conform art. 1 va avea ca obiectiv inventarierea și constituirea 

situației analitice a activelor fixe corporale și necorporale, obiectelor de inventar și stocurilor de 

materiale gestionate de Serviciul intervenții edilitare și Serviciul amenajare spații verzi din cadrul 

Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement – Botoșani. De asemenea, comisia va inventaria și întocmi 



pentru fiecare din cele două compartimente susmenționate ale Direcției Servicii Publice, Sport și 

Agrement – Botoșani următoarele situații: 

- contractele în curs de executare; 

- litigiile de orice natură; 

- procedurile de achiziție publică în curs de desfășurare; 

- investițiile în curs; 

- personalul aferent (nume, prenume, funcție, grad/treaptă) și posturile vacante; 

- estimarea ponderii activității celor două servicii în activitatea totală a Direcției Servicii Publice, 

Sport și Agrement – Botoșani în ce privește: achizițiile publice, activitățile juridice și de 

secretariat, activitățile financiar – contabile, resurse umane și salarizare. 

(2) Comisia constituită conform art. 1 își va desfășura activitatea într-o perioadă de 

două săptămâni care va începe de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(3) Raportul activității comisiei constituită conform art. 1 se depune la registratura 

Consiliului Local. 

 

 Art. 3 Comisia constituită conform art. 1 și conducerea Direcției Servicii Publice, Sport și 

Agrement – Botoșani vor asigura punerea în executare a prezentei hotărâri, inclusiv prin furnizarea 

tuturor documentelor și informațiilor necesare îndeplinirii sarcinilor prevăzute la art. 2. 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier, Daniel Botezatu                               Secretar general, Ioan Apostu 
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