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RAPORT GESTIONARE BUNURI PENTRU ANUL 2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia „toate
bunurile aparţinând unităţilor administrativ – teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.
Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de
preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.” vă
prezint spre analiză, prin prezentul raport, modul cum au fost gestionate bunurile
proprietate publică şi privată ale comunei Cimpineanca, judeţul Vrancea pe anul 2018.
În baza inventarului întocmit la finele anului 2018, în conturile contabile ale
Primăriei Cimpineanca sunt înregistrate toate bunurile care, potrivit legii, sau prin natura
lor, sunt de uz sau de interes public, conform anexei nr.1.
Inventarierea s-a efectuat cu respectarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi cu prevederile pct.VI din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.
548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
Valoarea terenurilor şi clădirilor, proprietate publică a comunei la finele anului
2018 este de 56.614.346,92 lei din care:
- clădiri (construcţii): 34.765.278,74 lei
- terenuri şi amenajări: 21.849.068,18 lei.
În anul 2018 au fost vândute trei terenuri in cartierul Tineretului conform Legii
15/2003, nu au fost concesionate si închiriate imobile da au fost date în folosință
gratuită bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală-pentru sediu
politie.
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Faţă de cele prezentate, putem spune că, în anul 2017, gestionarea bunurilor din
domeniul public şi privat al comunei Cimpineanca s-a realizat în mod corespunzător şi
legal, asigurându-se prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, administrarea şi păstrarea corespunzătoare acestora, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
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