RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BEICA DE JOS
asupra situaţiei gestionării bunurilor
Potrivit prevederilor art.122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local i se prezintă anual
de către Primar, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.
În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale,
răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii
administrativ-teritoriale revine conducătorului acesteia. Conform prevederilor art.119 din
aceeaşi lege constituie patrimoniul comunei, bunurile mobile şi imobile care aparţin
domeniului public al comunei, domeniului privat al acestuia, precum şi drepturile şi
obligaţiile cu caracter patrimonial.
Aparţin domeniului public de interes local acele bunuri care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de
interes public naţional.
Potrivit Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
unităţile administrativ-teritoriale, respectiv Consiliul Local exercită posesia, folosinţa şi
dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public în limitele şi în condiţiile
legii.
Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 121 din Legea 215/2001 republicată,
domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele decât cele
cuprinse în domeniul public, intrate în proprietatea acestora prin modalităţi prevăzute de
lege. Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept
comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, sunt supuse inventarierii
anuale.
Deasemenea, în conformitate cu prevederile art.7 alin. (1) din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi OMFP nr.
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii inventarierea generală a
elementelor de activ şi de pasiv deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată pe an.
Prin dispoziţia nr. 413/2014, primarul comunei Beica de Jos a numit o comisie
care să efectueze inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public şi privat al
comunei, pe anul 2014.
Activitatea de inventariere s-a desfăşurat în perioada 10.12.2014 – 31.12.2014, iar
la sfârşitul activităţii de inventariere s-a întocmit un Poces-verbal de inventarieire pe care
îl axăm prezentei.
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