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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI ROȘIILE
PRIVIND GESTIONAREA PATRIMONIULUI
COMUNEI ROȘIILE, JUDEȚUL VÂLCEA
PE ANUL 2020
În temeiul O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, răspunderea pentru
gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii administrativ teritoriale
revine conducătorului acesteia. Constituie patrimoniul comunei, bunurile mobile şi
imobile care aparţin domeniului public al comunei Roșiile, domeniului privat al
acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Unităţile administrativ teritoriale, respectiv Consiliul Local exercită, posesia,
folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public în limitele şi
în condiţiile legii.
Domeniul privat al comunei este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, altele
decât cele cuprinse în domeniul public, intrate în proprietatea acesteia prin
modalităţile prevăzute de lege.
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.
Avand in vedere Procesul-verbal nr. 5800/21.12.2020 al Comisiei de
Inventariere a patrimoniului ce apartine Comunei Rosiile, tinand cont si de
propunerile Comisiei de inventariere numita prin Dispozitia Primarului nr.
238/10.11.2020, avand in vedere prevederile Legii Finantelor Publice Nr.273/20016
cu modificarile si completarile ulterioare ,in conformitate cu prevederile O.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local are atributii privind
administrarea domeniului public si privat al comunei, iar Primarul conform
prevederilor Legii mai sus mentionate supravegheaza inventarierea si prezinta
Consiliului Local rezultatul acesteia, apreciez pe baza datelor prezentate de Comisia
de Inventariere a patrimoniului ce apartine Comunei Rosiile s-adesfasurat in bune
conditi si in consecita va prezint urmatoarele:
In conformitate cu prevederile Legii 82/1991,legea contabilitatii,republicata
cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 2861/2009, unitatile patrimoniale
avand obligatia de a efectua anual inventarierea patrimoniului.

Comisia de inventariere din cadrul Primariei Comunei Rosiile,judetul Valcea a
procedat la efectuarea inventarierii patrimoniului unitatii respectiv mijloace fixe,
obiecte inventar si alte valori materiale, prin verificarea pe teren a fiecarui mijloc fix
sau obiect de inventar si confruntarea cu datele din evidenta operativa pe locurile
de folosinta.
Imobilele înscrise în anexa la prezenta hotărâre nu fac obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul
actelor normative cu caracter special privind fondul funciar respectiv cele care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de statul român
în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, nu sunt grevate de sarcini şi nu fac
obiectul vreunui litigiu.
Conform datelor obtinute Patrimoniul Comunei Rosiile la finele anului 2020 se
prezinta astfel:
Valoarea contabila
Denumire active fixe
- lei 1. Terenuri si amenajari de terenuri
4.399.235,66
73.760.700,69
2. Constructii
3. Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale și
765.584,50
plantații
4. Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale
41.397,99
5. Active necorporale(programe informatice ,licente)
37.052
6. Materiale de natura obiectelor de inventar
127.784.40
7. Active fixe corporale in curs de executie
4.404.007,36
Situația în anul 2020 a bunurilor ce aparțin domeniului public și privat date în
administrare, folosință, închiriate sau concesionat unor autorități, instituții, altor
persoane juridice sau fizice, pe ba legislației privind licitațiile publice, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, încheindu-se în acest sens constracte cu
beneficiarii în conformitate cu prev. OUG. 57/2019.
Faţă de cele prezentate mai sus, pot spune că, în anul 2020, gestionarea
bunurilor din domeniul public şi privat al comunei, s-a realizat în mod
corespunzător şi legal, asigurându-se prin aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei comunei, administrarea şi păstrarea corespunzătoare a acestuia, în
conformiate cu prevederile legale în vigoare.
Menționez că prin HCL nr. 50/2020 s-a însuşit de către Consiliul Local Roşiile,
judeţul Vâlcea a raportului de evaluarea bunurilor bunurilor din domeniul public și
privat al UAT Roșiile, județul Vâlcea nr. 32/20.03.2020 întocmit de către evaluator
autorizat.
Primar Comuna Roșiile,
CONSTANTIN DUMITRU

