
                
 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CÂMPINEANCA 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 54 
DIN 30 septembrie 2019  

 
 

Privind: aprobarea completării inventarului anual al bunurilor apaținând Unității 
Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca ca urmare a finalizării   proiectului 

„Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public 
cu eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Câmpineanca, 

județul Vrancea” 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  CÂMPINEANCA, JUDEŢUL 

VRANCEA, ÎNTRUNIT IN  ŞEDINTĂ  ORDINARĂ, IN DATA DE 30.09.2019 
 

- având in vedere referatul de aprobare al viceprimarului Comunei 

Câmpineanca la proiectul de hotarare nr.10/20.09.2019, prin care se susține necesitatea 

și oportunitatea proiectului, ca urmare a finalizarii investiției „Îmbunătățirea siguranței 

publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, 

prin tehnologii noi LED în comuna Câmpineanca, județul Vrancea”; 

- luând în considerare   raportul de specialitate al compartimentului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Câmpineanca, judetul Vrancea, 

inregistrat sub nr. 9757/20.09.2019, prin care se motivează, în drept și în fapt,  

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității; 

- vâzănd procesul verbal nr. 9497/18.09.2019 întocmit de către comisia de 

inventariere  prin care se solicită inventarierea bunurilor rezultate în urma investiției 

„Îmbunătățirea siguranței publice prin modernizarea rețelelor de iluminat public cu 

eficiență energetică ridicată, prin tehnologii noi LED în comuna Câmpineanca, județul 

Vrancea”, precum și procesul verbal de recepție la terminarea lucrării înregistrat sub 

nr. 7326/19.07.2019; 



                
 
 
 

 

- în baza avizului favorabil întocmit de către comisiile de specialitate ale 

Consiliului Local Câmpineanca la acest proiect de hotărâre, inițiat de viceprimarul 

comunei Câmpineanca; 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Masurii 

M5/6B - „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE BAZA SI A 

SERVICIILOR, CONSERVAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONULUI 

LOCAL”, a Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului 

Vrancea, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala; 

 - în temeiul prevederilor art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția 

României, republicată; 

 - în conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - în baza prevederilor art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la 

contracte sau convenții; 

  - luând în considerare prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare 

 -în temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilității; 

  -în baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c, art. 139, alin. 3 lit. h art. 287 lit. “ b” 

din   OUG nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ; 

 

 

  
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art. 1. – Se aprobă și se însușește completarea inventarului anual al bunurilor 

aparținând Unității Administrativ Teritoriale Comuna Câmpineanca, cu bunurile 

rezultate în urma finalizării investiției   „Îmbunătățirea siguranței publice prin 

modernizarea rețelelor de iluminat public cu eficiență energetică ridicată, prin 

tehnologii noi LED în comuna Câmpineanca, județul Vrancea”, investiție 



                
 
 
 

 

aparținând domeniului public, conform Anexei nr. I  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.   

  

Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Câmpineanca.  

 

 Art.3.  – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 

Câmpineanca, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Câmpineanca și 

prefectului județului Vrancea și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet.  

    

 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASAMNEAZĂ                                             
                        SECRETARUL COMUNEI, 
  CHIRILĂ ȘTEFAN                                                ROTARU OANA                                             
                                       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


