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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂRE
Privind aprobarea raportul primarului comunei Micfalău privind situaţia gestionării
bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale

pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALĂU,
Întrunit în şedinţa sa ordinară din luna mai 2017
Văzănd expunerea de motive al primarului comunei Micfalău,asupra proiectului de

hotărăre ,Privind aprobarea raportul primarului comunei Micfalău privind situaţia
gestionării bunurilor aparţinănd domeniului public şi privat al unităţii administrativ
teritoriale pe anul 2016,raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar

Raportul de avizare al comisiei de specialitate si avizul secretarului
In conformitate cu art 122 din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala,republicata,prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica
In temeiul art 36 (1)(9) ,art 45 (3) ,art 115 alin(l) lit b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala,republicata

HOTĂRĂŞTE

Art 1 - Se aprobă, raportul primarului comunei Micfalău privind situaţia gestionării
bunurilor aparţinănd domeniului public şi privat al unităţii administrativ teritoriale pe
anu12016,potrivit anexei care face parte integrantă la prezenta hotărăre
Art 2 - Cu aducere la cunostinţă publică,prin afişare la sediul primăriei,şi publicare

pe site-ul www.mikoujfalu.ro ,precum şi inaintare la Instituţia Prefectului jud
Covasna,se însărcinează secretarul comunei Micfalău

Contrasemneză secretar
Mikola Roza
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ROMANIA
JUDETULCOVASNA
COMUNAMICFALAU

PRIMAR

RAPORT
privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând domeniului public şi

privat al unităţii administrativ teritoriale pe anul 2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru gestionarea
bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale revine
conducătorului acesteia. Conform prevederilor art. 119 din aceeaşi lege, constituie
patrimoniul unitatii administrativ teritoriale şi 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 interes public local şi nu sunt declarate prin lege de uz sau
interes public naţional.

Prin Hotărâre a de Guvern nr. 459 din 19 mai 2010 pentru modificarea şi
completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Covasna a fost modificată şi completată anexa cuprinzând domeniul public al
comunei Micfalau

Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 121 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, domeniul privat al oraşului este alcătuit din bunuri
mobile şi imobile altele decât cele cuprinse în domeniul public, intrate în proprietatea
acestora prin modalităţile prevăzute de lege. Bunurile care fac parte din domeniul privat
sunt supuse dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Conform prevederilor 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.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Legea contabilităţii
nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi OMFP
nr. 28611/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea generală
trebuie efectuată cel puţin odată pe an.

Prin dispoziţia nr. 2/2017 primarul a numit o comisie care să efectueze
inventarierea bunurilor ce fac parte din domeniul public şi privat al comunei, având ca
scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi de pasiv ale
comunei , precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor
persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.

În soldurile din evidenta contabilă situaţia patrimoniului Consiliului LocalMicfalau
la 31 decembrie 2016 se prezintă după cum urmează:

--------
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1. Bunuri din domeniul privat al comunei Micfalau

Nr. crt. Denumire Sold la 31.12.2016
TOTAL din care: 4,977,781,30lei

1. Construcţii 571.380,00lei
2. Investitii in curs 4.189.389,96lei
3. Obiecte de inventar 81.490,89lei
4. Terenuri 26.500,00lei
5. Mijloace transport 120.867,47lei
6. Mobilier si aparatură de birotică 55.293,67lei
7. Active fixe necorporale 13.850,20lei

Obiecte de inventar identificate au fost inscrise in listele de inventar dupa cum
urmeaza
~ Obiecte de inventar aflate la sediul Primariei
~ Obiecte de inventar aflat la fosta CAP Micfalau
~ Obiecte de inventar aflate la Bibilioteca Micfalau
~ Obiecte de inventar aflate la Caminul cultural
~ Obiecte de inventar la Sala de educatie fizica

48.818,94lei
5.007,40lei
24.367,63lei
680,92lei

2.616,00lei

2. Bunuri din domeniul public al comunei Micfalau
Nr. crt Denumire Sold la 31.12.2016

TOTAL din care: 10.153.519,19lei
1. Constrcţii 9.552.423,35lei
2. Instalaţii tehnice 214.099,20lei
3. Terenuri 380.496,64lei

4. Sisteme de supraveghere 6.500,00lei
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei este de 9.791.634,52lei.
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei este de 739.165lei.
Rezervele de evaluare sunt în suma de 1.195.223,88lei.

Activitatea de inventariere s-a desfăşurat în perioada 01 decembrie 2016 - 29
ianuarie 2017, rezultatele acesteia fiind în curs de finalizare .

Din verificarea documentelor întocmite de comisia de inventariere a rezultat faptul
că inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv deţinute de comuna Micfalau s-a
efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 2861/2009, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, verificându-se totodată şi modul de păstrare, depozitare
şi conservare a bunurilor.

Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în urma valorificării
rezultatelor operaţiunii de inventariere, nu s-au constatat deficienţe şi nu s-au înregistrat
diferenţe semnificative, neexistând astfel riscul periclitării patrimoniului comunei
Micfalau.

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în anul 2016 au existat bunuri
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Micfalau care au fost concesionate sau
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închiriate unor persoane fizice şi juridice,cum ar fi spatiile din dispensarul medical,chirii
sala caminul cultural.

Din activitatea de concesionare şi închiriere a acestor bunuri, în anul 2016 a fost
încasată şi făcută venit la bugetul local suma totală de 12.211lei . lei.
In urma efectuarii inventarierii faptice,comisia a demarat actiuvitatea de reevaluare a
activelor fixe de natura terenurilor si constructiilor,conform Normelor metodologice
publicate in MOF ,Nr 835-2008,aprobate prin Ordinul MF 3471-2008-
Activele de natura terenurilor si constructiilor au fost reevaluate avănd în vedere indicele
total al preţurilor de consum pentru perioada 01.07.2013-31.12.2016,careîn prerioada de
referinţă era negativ 99,18%.
Bunurile fixe din categoria de mobilier -aparatura birotică au fost reevaluate în urma
analizei pieţei,care este identificarea şi studierea acesteia pentru un anumit bun sau
serviciu.
Etapele de parcurs -documentarea ,inspectia bunurilor si efectuarea măsurătorilor.analiza
informaţiilor culese,efectuarea calculelor,interpretarea rezultatelor,stabilirea valorii de
piaţă a bunurilor.
Centralizarea rezultatelor reevaluării se prezintă astfel - in RON-

Categoria de bunuri Simbol Valoare inainte Valoare dupa Diferente de
reevaluate cont de reevaluare reevaluare reevaluare
Terenuri domeniu 211 380.496,64 377.376,57 -3.120,07
public
Constructii 212 9.552.423.35 9.474.093,48 -78.329,87
domeniu
Public
Constructii 212 571.380 566.694,68 -4.685,32
domeniu
public
Mobilier-aparatura 214 55.293,67 57.765,21 2.471,55
de birotica domeniu
privat
TOTAL -83.663,71
DIFERENTE

Faţă de cele prezentate mai sus, se poate spune că, în anul 2016, gestionarea bunurilor din
domeniul public şi privat al comunei Micfalau , s-a realizat în mod legal şi corespunzător,
asigurându-se prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Micfalau administrarea şi
păstrarea corespunzătoare a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cu stima
Primarul comunei Micfalau
Demeter Ferenc


