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RAPORT(IL PRIMARULUÌ COMUNEI SCHITU

Privind situalia gestionãrü patrimoniului dír¡ domeniul public
Schitu, pe artul 2018.

çi

privat al comunei

Potrivit prevederilor art.I22 din Legeø administraliei publice locale
nr.215 /2001 republicatã , cu modificãrile çi completãrile ulterioere , Consiliului
local i se prezintã anuctl de cãtre primar, un raport asupra situaliei gestíonõríi
bunurilor

În conformítate

l"egii 215/2001 a administra[iei publice
locale , ràspunderea p,entru gestionaree bynurilor care alcãtuiesc patrimoniul
unitãlii administrativ teritoriale revíne òonducätorului acesteia Conform
prevederilor art.Il9 din aceeaçi lege, constituie patrimoniul comunei , bunurile
mobile çi imobile care aparlin domeniului publíc al comunei Schitu , domeníului
privat ql acesteia, precum çi drepturile çi ol-tiigøliile cu caracter patrimonial .
cu prevederíIe

Potrivit Legii 2I3/1998, privind proprietatea publicã çi regimul jurídic
al acesteìa , unitã[ile administrativ teritoriale , respectív Consiliul Local exercitã ,
posesia, fotosinla çi dispoziliø asupra bunu¡'ilor care alcãtuiesc domeniul public în
limitele çi în condí¡iile elegíi

Prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 50 din 31I0.2AI8 a þst

reactualizat çi s-a însuçit inventarul bunuri[o¡i" cor€ slcãtuiesc domeniului publíc al
comunei Schitu , con[inând un numãr de 5û pozQii de bunuri , cu elementele de
identificare aferente .
i
Potrivit p'revederitor atin(I) al qrt.l2l din Legea nr. 215/2001
republicatã, domeniul privat al comunei Schitu este qlcãtuit din bunuri mobile çí
imobile , altele decôt cele cuprinse în dome'niul public , intrate în proprietalea
acesteia prin modalitã¡ite prevãzute de lege . :

Situalia din anul 2018 a buntw,ilor ce aparlín domeniului public çi
privat date în administrare, folosinlã închírici:te sau concesionate unor institulií sau
autoritöli , altor persoanjuridice saufizice , s:,a efectuat cu respectarea prevederilor
legale în vigaare , încheindu-se în acest sen¡ contracte cu beneficiarü respectivi , în
baza Hotärârii Consiliului Local , în conforntitate cu
'le alin (l) al art 123
m Legea nr.

Nr

Bunuri din domeniul public çi

privat

Nl¿mår de
¿losare

crt

I

I

Inchiriere teren

3

Spatii închir iate Apartamente
Inchiriere teren
Inchiriere pãsuni

4
5

dosare
2 dosare
25 dosare
I tl dosare

Suprafala

-

Valoare
lei încasat
69.750
1.032
I 1.045
56.4s0

Ha150

Ii,5
392

Potrivit prevederilor qrt. 122 din Legea administraliei publice locale nr.
215/2001 , toate bunurile aparlinând unítð,lilor administrativ terítoriale , sunt
supuse inventarierii anuale .
'

Deasemenea, în conþrmitate cu ¡ri"r"dn ile art. 7 alin (1) din Legea
contabilitã¡ii nr. 82 /1991 , republicatã cu modificãrile çi completãrile ulterioare
precum çi OMFP nr. 2861/2009 pentru apra\,area Normelor privind organizarea çi
efectuarea inventarierii elementelor de natura octivelor , datoríilor çi capitalurilor
proprä, inventarierea generalã a elementelor de activ Si de pasiv delÌnute trebuìe
efectttatã cel pulin o datã pe an .

Prin Dispozília nr.

I din

Primarul comunei Schitu a numit o
comisie care sã efectueze inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public
çi privat al comunei Schitu, pe anul 20lB i având ca scop principal stabilirea
situaliei reale ø tuturor elementelor de activ: çi de pasiv al comunei , precum Si a
bunurilor çi valorilor delinute cu orice titlu , aparlinând altor persoane juridice sau
fizice , în vederea întocmirii situaliilorfinanc.iare anuale .
I

5

19. I 1.201:8,

Prin Dispozitia nr. 152/19.11.2018 aJbit numita si comisia de casare

l.

l.Bunuri din domeniul publíc

Nr

Denumire

crt

1.1.

Total din care
Miilooce fixe
Terenuri

1.2.

Clõdiri

1.3.

Alte active necorporale
instruire si echipamente

2

Ohì erÍø, rlrt ìøt¡emtnr

I

:

çi

.

privat al Consilíului Local Schítu :
Sold,la

Sold la

31.14.2017

31.12.2018

7.ó05.433
7.3,69.294
3" 185.255
3.303.404
860.6s9

7î6

I 39

21.389.462
7.5s9.494
8.665.540
4.119.640
793.928
2s0.864

Modfficãri

-

Doamnelor çi domnilor consilieri, ,:
Falã de cele prezentate mai slts, pot spwne c,ã , în atqul 2018 ,
gesttonarea bunurilor di7t. domenhi public çiþrivat al comunei Schita s-a realizat
"
înmod corespurtzãtor gi legal" asígurându-sgprin aparatul de speeíalitate dín
ta$íþTstrareaeoresp-uruãfioareø

