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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI SCHITU

Privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei
Schitu , pe anul 2020.

Potrivit prevederilor art.289 alin. 1 din Ordonanta de urgenţă nr.
57/2019-Codul administrativ,, Consiliului local i se prezintă anual de către primar,
un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor .

În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenţă mr. 57/2019-
Codul administrativ , răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc
patrimoniul unităţii administrativ teritoriale revine conducătorului acesteia .
Conform prevederilor art.289 din OUG nr. 57/2018 , constituie patrimoniul
comunei , bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al comunei
Schitu , domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu
caracter patrimonial .

Situaţia din anul 2020 a bunurilor ce aparţin domeniului public şi
privat date în administrare, folosinţă închiriate sau concesionate unor instituţii sau
autorităţi , altor persoane juridice sau fizice , s-a efectuat cu respectarea
prevederilor legale în vigoare , încheindu-se în acest sens contracte cu beneficiarii
respectivi , în baza Hotărârii Consiliului Local .

Nr

crt

Bunuri din domeniul public şi
privat

Număr de
dosare

Suprafaţa

- Ha -

Valoare
lei –
încasat

1 Inchiriere teren 1 dosare 150 77.486
3 Spaţii închiriate Apartamente - - -
4 Inchiriere teren 25 dosare 83,5 9.696
5 Inchiriere păşuni 15 dosare 392 40.440

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă 57/2019- Codul administrativ
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. 114 din 20. 11.2020, Primarul comunei Schitu a numit o
comisie care să efectueze inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public
şi privat al comunei Schitu, pe anul 2020 , având ca scop principal stabilirea
situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv al comunei , precum şi a
bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu , aparţinând altor persoane juridice
sau fizice , în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale .

1. 1.Bunuri din domeniul public şi privat al Consiliului Local Schitu :

Nr

crt

Denumire Sold la

31.12.2019

Sold la

31.12.2020

Modificări

Total din care : 23.747.423,68 37.545.760,538
1 Mijloace fixe 8.787.978,22 18.584.803,62
1.1. Terenuri 8.665,540,00 8.665,540,00
1.2. Clădiri 5.194.266,11 8.583.987,61
1.3. Alte active necorporale

instruire şi echipamente
838.931,01 1.415.496,68

2. Obiecte de inventar 260.708,34 295.932,62

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Faţă de cele prezentate mai sus, pot spune că , în anul 2020 ,

gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Schitu , s-a realizat
în mod corespunzător şi legal, asigurându-se prin aparatul de specialitate din
cadrul Primăriei comunei Schitu , administrarea şi păstrarea corespunzătoare a
acestuia , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

P R I M A R ,

Ionel Paşol


