
                                                               ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

cu privire înregistrarea în patrimoniul comunei Vânători-Neamț, domeniul public, Secțiunea II 
Bunuri mobile, a unor investiții în valoare de 315.565 lei fără TVA (375.522,35 lei cu TVA) realizate în 

cadrul obiectivului de investiții ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice 
desfășurate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” 

 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 

Având în vedere: 
-Procesele-verbale de recepție nr. 1432 din 06.12.2019, nr. 487 din 05.05.2020, nr. 408 din 15.04.2020, 

nr. 411 din 15.04.2020; 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 1653 din 29.04.2020; 
-Raportul comun de specialitate al Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe; 
-Prevederile art.286 alin (4) din OUG nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrative, cu 

modificările și completările ulterioare;  
-Prevederile cap. III din O.M.F.P nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiunile de aplicare a acestuia cu completările si modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit.g) şi art. 196 alin (1) lit. a) din 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă constituirea ca mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul comunei Vânători-
Neamț - domeniul public, Secțiunea II Bunuri mobile, a unor investiții în valoare de 315.565 lei fără TVA 
(375.522,35 lei cu TVA) realizate în cadrul obiectivului de investiții ”Achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru servicii publice desfășurate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț”, conform anexei 
parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Primarul comunei Vânători-Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 3. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
Nr.31 
Din 14.05.2020 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Ioan LOGHIN 

                                                                                                                                                       Contrasemnează,                                                                                                              
                                                                                                                                 Secretar general al UAT, 
                                                                                                                                      Alina Iuliana FLOŞ 
  
 
 
  Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  15 
   Pentru   :     15 
   Împotrivă:  
   Abtineri :                                                                                           
 

 



Anexă la H.C.L nr. 31 din 14.05.2020 

 

LISTA MIJLOACE FIXE 

obținute în cadrul obiectivului de investiții ”Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru servicii publice 
desfășurate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț” 

 

  
Nr 

Crt. 
Denumire produs Valoare 

totala fara 
TVA 

Valoarea 
totala tva 

Valoarea 
totala cu 

TVA 

1 
TRACTOR KUBOTA M5091 
SERIE 
KBTMGDDCCJ8055037 

186.350 35.406,50 221.756,50 

2 RIDICATOR FRONTAL 9302 1767,38 11.069,38 

3 LAMA DE ZĂPADĂ 22897 4350,43 27.247,43 

4 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 23.541 4472,79 28.013,79 

5 
REMORCA 
MONOCARCASATĂ 

46.800 8892 55.692 

6 

DISTRIBUITOR 
MATERIALE 
ANTIDERAPANTE CU 
AUTOINCARCARE 

2.6675 5.068,25 31.743,25 

 TOTAL 315.565 59.957,35 375.522,35 


