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RAPORT
privind gestionarea bunurilor din patrimoniul public şi privat al
unităţii administrativ teritoriale, pe anul 2018
În conformitate cu Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, unitatea
administrativ-teritorială, gestionează bunurile ce compun patrimoniul public şi
privat al instituţiei conform evidenţelor contabile.
Potrivit Legii nr. 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.
În baza 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
din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale.
Patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, este constituit din bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public al unităţii administrativ
teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu
caracter patrimonial. Aparţin domeniului public al comunelor acele bunuri care,
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local, declarate
ca atare prin hotărăre a consiliului local şi nu sunt declarate prin lege bunuri de
uz sau de interes public naţional ori judeţean. Domeniul privat al unitatilor
administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat
cele prevazute în domeniul public, intrate in proprietatea acestora prin
modalitatile prevazute de lege.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 21,
alin. 3 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă
Hotărârea nr. 1355/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin care
atestă domeniul public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Olt.

Conform anexei nr. 16 din Hotărârea nr. 1355/2001, Primăria
comunei Brâncoveni gestionează un patrimoniu public constituit din clădiri,
anexe, împrejmuiri în valoare de 18.351.209 lei, la finele anului 2018.
Domeniul privat reflectat în evidenţele contabile ale unităţii administrativteritoriale se ridică la valoarea de inventar în sumă totală de 3.200.075 lei, la
finele anului 2018.
Această valoare reprezintă mijloacele fixe şi obiectele de inventar de
natura mijloacele fixe aflate în dotarea şi administrarea unităţii-administrativteritoriale şi unităţilor finanţate de pe raza comunei.
În urma inventarierii efectuate la finele anului 2018 de către comisia de
inventariere stabilită prin dispoziţia ordonatorului de credite nu s-au constatat
diferenţe între evidenţele contabile şi inventarierea faptică.
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Brâncoveni, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 12 din 29 martie
2018.
Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei
Brîncoveni, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 13 din 29 martie
2018.
În ceea ce priveşte gestionarea patrimoniului public și privat, vă facem
cunoscut că este repartizată pe gestiuni la unitatea administrativ-teritorială şi
unităţile finanţate de pe raza comunei.
Gestionarea bunurilor ce constituie domeniul public și privat al unităţii
administrativ-teritoriale şi unităţilor finanţate este un factor important ce atrage
atenţia permanentă a ordonatorului de credite, astfel încât aceasta să fie făcută
în bune condiţiuni şi conform legislaţiei în vigoare.
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