RAPORT PRIVIND SITUAŢIA GESTIONARII BUNURILOR APARTINAND
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI BUNESTI, JUDEŢUL VALCEA
PE ANUL 2017

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, Consiliului Local i se prezintă
anual de către primar un raport asupra situaţiei gestionarii bunurilor.
In conformitate cu prevederile legii administraţiei publice locale, răspunderea
pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unitatii administrativteritoriale revine conducătorului acesteia. Conform prevederilor art 119 din aceeaşi lege
constituie patrimoniul comunei bunurile mobile si imobile care aparţin domeniului
public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si 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 si nu sunt declarate prin lege de uz sau de
interes public naţional.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ,
unităţile administrativ - teritoriale, respectiv Consiliul Local exercita posesia, folosinţa
si dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public in limitele si in condiţiile
legii.Potrivit prevederilor alin 1 al art 121 din Legea 215/2001 republicata, domeniul
privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile si imobile, altele decât cele cuprinse in
domeniul public , intrate in proprietatea acestora prin modalităţile prevăzute de lege.
Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept comun
daca prin lege nu se prevede altfel.
Si in cursul anului 2017 s-au incasat sume din concesiuni teren si spatii inchiriate,
in baza Hotărârilor Consiliului Local Bunesti si in conformitate cu prevederile art 36
alin 5 lit b din Legea 215/ 2001, cu modificările si completările ulterioare, privind
bunurile ce aparţin domeniului public si privat date in administrare, folosinţa, inchiriate
sau concesionate unor autoritari, instituţii, altor persoane juridice sau fizice, pe baza de
licitării publice.
Potrivit prevederilor art 122 din Legea administraţiei publice locale nr 215/ 2001,

cu modificările si completările ulterioare, toate bunurile apartinand unităţilor
administrativ - teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
In conformitate cu prevederile art 7 alin din Legea contabilităţii nr 82/1991,
republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si O.M.F.P. nr 2861/
2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, actualizata,
inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv deţinute trebuie efectuata cel
puţin o data pe an.
Prin dispoziţie primarul Comunei Buneşti a numit o comisie care sa efectueze
inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public si privat al comunei pe anul
2017, avand ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ si
de pasiv ale comunei, precum si a bunurilor si valorilor deţinute cu orice titlu,
apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea întocmirii situariilor financiare
anuale.
Activitatea de inventariere s-a desfasurat in perioada noiembrie - decembrie 2017,
iar la sfârşitul acesteia s-a încheiat procesul verbal din care a rezultat faptul ca
inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv deţinute de Comuna Bunesti s-a
efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. 2861/2009, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, actualizat, verificandu-se totodată si modul
de păstrare, depozitare si conservare a bunurilor. Pe baza datelor prezentate de comisia
de inventariere a rezultat faptul ca operaţiunea a fost finalizata in termenul legal, nu s-au
constatat deficiente si nu s-au inregistrat diferente, situaţia soldurilor din evidenta
contabila la 31.12.2017 fiind supusa spre aprobare Consiliului Local Bunesti prin HCL
7/15.02.2018.
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