ROMANIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL BOISOARA

HOTĂRÂREA nr 26
Privind: aprobarea raportului privind situaţia gestionării
bunurilor apartinand domeniul public si privat al unitatii
administrativ - teritoriale, pe anul 2016
Consiliul Local Boisoara, întrunit în şedinta ordinară pe luna
aprilie,la data de 27.04.2017, la care participă un număr de 9
consilieri din totalul de 9 consilieri în funcţie;
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017
dl. Giurescu Paul, a fost ales presedint de sedinta;
În baza expunerii de motive prezentata de Primarul Comunei
Boisoara care solicita emiterea unei hotarari prin care sa se ia act de
raportul primarului privind situaţia gestionării bunurilor apartinand
domeniul public si privat al unitatii administrativ - teritoriale, precum si
inventarierea patrimoniului comunei pe anul 2016;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre
întocmit de comisia pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ, şi al comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor și
al comisiei pentru învățământ, culte sănătate, cultură, protecție
socială, activități sportive și de agrement prin care se avizează
favorabil proiectul de hotărâre;
In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei
decizionale conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind
transparenta decizionala in administratia publica, in baza procesului
verbal de afisare publica nr. 1310/10.03.2017;
În temeiul art. 45 alin (1) si art. 115 alin (1) lit. “b” din Legea nr.
215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare , Consiliul Local al Comunei
Boisoara, adopta cu un numar de 9 voturi «pentru », cu un numar de
__-_ voturi «impotriva », urmatoarea ;
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba raportul privind situaţia gestionării bunurilor
apartinand domeniul public si privat al unitatii administrativ teritoriale, pe anul 2016, conform anexei care face parte integranta
din prezenta hotarare;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuterniceste primarul comunei Boisoara prin compartimentele de
specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se
va comunica primarului comunei Boisoara şi Instituţiei Prefectului
judeţului Vâlcea, în vederea efectuării controlului legalitătii, prin grija
secretarului comunei.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
GIURESCU PAUL

Boisoara 27.04.2017

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

ROMANIA
JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL BOISOARA

Anexa la HCL
nr. 26 din 27.04.2017

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI BOISOARA
Privind situaţia gestionării bunurilor apartinand domeniul
public si privat al unitatii administrativ - teritoriale , pe anul
2016
Potrivit prevederilor art.122 din Legea administraţiei publice
locale nr.215 /2001 republicată , cu modificările şi completările ulterioare ,
Consiliului local i se prezintă anual de către primar, un raport asupra situaţiei
gestionării bunurilor .
În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei
publice locale , răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc
patrimoniul unităţii administrativ teritoriale revine conducătorului acesteia .
Conform prevederilor art.119 din aceeaşi lege, constituie patrimoniul
comunei, bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al
comunei Golesti , domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi
obligaţiile cu caracter patrimonial.
Potrivit Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, unităţile administrativ teritoriale, respectiv Consiliul
Local exercită, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care
alcătuiesc domeniul public în limitele şi în condiţiile legii.
Potrivit prevederilor alin (1) al art.121 din Legea nr. 215/2001
republicată, domeniul privat al comunei Boisoara este alcătuit din bunuri
mobile şi imobile, altele decât cele cuprinse în domeniul public, intrate în
proprietatea acesteia prin modalităţile prevăzute de lege.
Situaţia din anul 2016 a bunurilor ce aparţin domeniului public
şi privat date în administrare, folosinţă închiriate sau concesionate unor

instituţii sau autorităţi, altor persoan 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 , in
conformitate cu prevederile alin (1) al art 123 din Legea nr. 215/2001:
Nr Bunuri din domeniul public şi Număr de Suprafaţa Valoare lei –
privat
dosare
încasat
mp
crt
1
Concesiune spatiu cabinet medical 1 dosar
130 mp. 10,83 Euro/luna
2
Concesiune spatiu farmacie
1 dosar
32 mp
2,67 Euro/luna
3
Inchiriere spatiu primarie(posta)
1 dosar
3 mp
2,18USD/luna
4
Inchiriere teren (pilon)
1 dosar
54 Euro/luna
Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001 , toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ teritoriale ,
sunt supuse inventarierii anuale.
Deasemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Legea
contabilităţii nr. 8271991 , 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. 137 din 13.09.2016, Primarul comunei Boisoara a
numit o comisie care să efectueze inventarierea bunurilor ce fac parte din
domeniul public şi privat al comunei Boisoara, pe anul 2016, 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 .
În soldurile din evidenţa contabilă situaţia patrimoniului Comunei Boisoara
la 31.12.2016, este :

1. 1.Bunuri din domeniul public al Comunei Boisoara :
Nr

Denumire

Sold la

Total din care :
Clădiri
Terenuri
Poduri
Drumuri

31.12.2016
18.896.472
10.677.995
45.002
140.375
8.033.100

crt
1
2
3
4

2. Bunuri din domeniul privat al Comunei Boisoara:
Nr Denumire
Sold la
crt
1
2

Total din care :
Clădiri
Terenuri

31.12.2016
1.855.154
170.059
1.685.095

3. Mijloace auto : 600.166;
4. Obiecte de inventar + alte active: 230.195;
5. Obiecte de inventar cultura: + alte active 49.154.
Activitatea de inventariere s-a desfăşurat în perioada 08.11.2016 –
31.12.2016, din procesul verbal întocmit de comisia de inventariere a
rezultat faptul că inventarierea generală a elementelor de activ şi pasiv
deţinute de Comuna Boisoara 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
verificărilor rezultatelor operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că
operaţiunea a fost finalizată şi materializată în termenul legal, nu s-au
constatat deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe, neexistând astfel riscul
periclitării patrimoniului comunei .

Domnilor consilieri,
Faţă de cele prezentate mai sus, pot spune că, în anul 2016,
gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Boisoara, s-a
realizat în mod corespunzător şi legal, asigurându-se prin aparatul de
specialitate din cadrul Primăriei comunei Boisoara, administrarea şi
păstrarea corespunzătoare a acestuia, în conformiate cu prevederile legale în
vigoare.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
GIURESCU PAUL

Boisoara 27.04.2017

CONTRASEMNEAZA
p. SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

