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RAPORT
privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al Primăriei Copăcel pe anul 2010
„Raportul Primarului Comunei Copacel privind activitatea din anul 2010” este o
radiografie pragmatică a activităţii administraţiei publice a comunei în anul care a trecut,
o prezentare a demersurilor noastre pentru eficientizarea activităţii administrative şi
oferirea unor servicii de calitate cetăţenilor comunei Copacel.
Consider că prezentarea raportului anual de activitate este nu doar o obligaţie a
noastră, ci şi o necesitate, aceasta reprezentând un instrument prin care cetăţenii comunei
sunt informaţi despre modul şi eficienţa rezolvării treburilor publice, în contextul
preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
În conformitate cu prevederile art.122 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “Toate bunurile
aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele
consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.”
În condiţiile în care evoluţia conceptului de proprietate publică a fost desăvârşită
în cadrul legal, instituit prin Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, s-a impus atestarea apartenenţei bunurilor ce alcătuiesc domeniul
public de interes judeţean. Atestarea s-a realizat prin H.G.970/2002.
Între atribuţiile ce revin compartimentului contabilitate, un loc important îl ocupă
inventarierea bunurilor care aparţin domeniului public si privat al comunei Copacel.
Pentru efectuarea inventarului, Primarul Comunei Copacel dispune prin Dispoziţia
primarului nr.313/2010 Comisia de inventariere a patrimoniului public şi privat al Comunei
Copăcel şi Comisia de reevaluare a patrimoniului public şi privat al Comunei Copăcel de pe
langa Consiliul Local Copacel.
Componenta Comisiei de inventariere:
1.
2.
3.
4.
5.

LUCA PETRU - viceprimar - preşedinte comisie
GHENT DUMITRU – consilier – membru
GHENŢ ELENA - referent - membru
BOCHIŞ LIVIU – professor
PETRIŢA SILVIU-IOAN - consilier

Componenta reevaluare a patrimoniului public şi privat:
1. LUCA PETRU - viceprimar - preşedintele comisiei
2. BODIU FLORICA – inspector – membru
3. POPA CĂTĂLIN-IOAN – inspector - membru

Perioada de efectuare a inventarierii s-a făcut în perioada 20.12.2010-31.01.2011 şi au
fost inventariate:
- bunurile din domeniul public şi privat al comunei Copăcel
- obiectele de inventar, mijloacele fixe şi materialele aflate în gestionarea Primăriei
- obiectele de inventar, mijloacele fixe şi materialele aflate la Şcoli, grădiniţe, Cămine
culturale
S-au verificat existenţa numerelor de inventar pe fiecare mijloc fix , iar acolo unde nu a
existat s-au inscripţionat.
Comisiile au desfăşurat lucrări de inventariere şi reevaluare a patrimoniului public şi privat,
conform prevederilor: Legii nr.82/1991, Legea contabilităţii r(4), Ordinului nr.2861/2009 - Ordin
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi a Normelor de aplicare a Ordinului nr.2861/2009,
Legii nr.273/2006 privind Finanţelor Publice Locale, Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale
care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, Ordinul
nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Inventarierea s-a efectuat in perioada menţionată mai sus si a avut ca scop
stabilirea situaţiei reale a patrimoniului fiecărei unitati cuprinzând toate elementele
patrimoniale, precum si bunurile si valorile deţinute cu orice titlu, in vederea întocmirii
bilanţului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidela, clara si completa a
patrimoniului.
Constatările s-au înscris in listele de inventariere întocmite la următoarele unitati
si gestiuni:
1.PRIMARIA COPACEL:
-CLADIRI - BUNURI DOMENIU PRIVAT -321.173,09 lei
-TERENURI - BUNURI DOMENIU PUBLIC - 4,24 ha
-MIJLOACE FIXE – UTILAJE – 71.537,72 lei
-INSTALATII - MIJLOACE FIXE – 24.606 lei
-AMENAJARI LA TERENURI - BUNURI DOMENIU PUBLIC – 231.117 lei
-OBIECTE DE INVENTAR – 456 buc
2.BIBLIOTECA COMUNALA
-OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA -5000 lei
3. PSI. COPACEL:
-MIJLOACE FIXE –23. 904 lei
-OBIECTE DE INVENTAR -761 buc
4. SALUBRIZARE COPACEL:
-OBIECTE DE INVENTAR – 1000 buc.
5.CAMINUL CULTURAL COPACEL:
-OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA –
6.CAMINUL CULTURAL Surduc,Sarand ,Chijic :
-OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA -1945 lei
7.SCOALA CU CLASELE I-VIII (ŞCOLILE AFERENTE):
- CLĂDIRI – 1.285.565,29 lei
-OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA -51.594 lei

Pe parcursul inventarului s-au înregistrat diferenţe intre stocul faptic si scriptic.
Au venit propuneri pentru scoaterea din uz obiecte de inventar, mijloace fixe.
Ca urmare a cele expuse mai sus cu privire la diferenţe şi casări mijloace am
solicitat sprijinul unui evaluator autorizat, care va evalua toate bunurile publice şi private
aparţinând Comunei Copăcel.
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