RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BEICA DE JOS
Privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei
Beica de Jos, pe anul 2012
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.425 din 21.11.2012, 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 2012.
Activitatea de inventariere s-a desfăşurat în perioada 22 noiembrie – 31
decembrie 2012, iar la sfârşitul activităţii de inventariere s-au constatat următoarele
aspecte:
 Nu s-au constatat lipsuri materiale la finalizarea inventarierii şi diferenţe între
soldurile scriptice şi cele faptice
 S-a încheiat un raport cu privire la scoaterea din uz a obiectelor de inventar de
mică valoare şi scurtă durată, nefolosibile din cauza utilizării îndelungate a
acestora şi din cauza degradării, bunuri în valoare de 283,10 lei iar prin Hotărârea
Consiliului Local nr.9 din 22.02.2013 s-a aprobat casarea acestora.

În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului Consiliului Local Beica
de Jos la 31 decembrie 2012 se prezintă după cum urmează:
Denumire
Terenuri şi
amenajări la terenuri
Construcţii
Instalaţii tehnice,
mijloace de
transport
Mobilier, aparatură
birotică
Alte active fixe
necorporale
Obiecte de inventar

Valoare de
inventar
1.232.900

Valoare amortizată Sold la 31.12.2012
-

1.232.900

8.726.811
168.179

3599
167.773

8.723.212
406

43.842

43.842

0

3.544

3.544

0

199.552

-

199.552

Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere a rezultat faptul că
operaţiunea a fost finalizată şi materializată în termenul legal, nu s-au constatat
deficienţe.

Primar,
Moldovan Maria

