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                                                                                            Nr. 605 din 30.01.2023 

 

RAPORT 

privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii 

administrativ- teritoriale Cicârlău la data de 31 decembrie 2022 

 

 

 În conformitate cu prevederile Articolul 289 Inventarierea bunurilor din domeniul 

public al unitatilor administrativ-teritoriale din ORDONANTA DE URGENTA NR. 57 

privind Codul administrativ  “…  toate bunurile aparţinând unităţilor administrative-

teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de 

către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării 

bunurilor” 

 În conformitate cu prevederile art.8, art.9 din Legea nr. 82/1991 - legea contabilităţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a 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 pasiv deţinute trebuie 

efectuată cel puţin o dată pe an, 

 Prin dispoziţia primarului nr. 89/2020 s-a constituit comisia de inventariere a masei 

impozabile, a elementelor de natura activelor fixe, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de 

primaria comunei Cicârlău si unitatile subordonate consiliului local al comunei Cicârlău, la 

finele anului 2021,  

 Scopul principal al inventarierii îl constituie stabilirea situaţiei reale a patrimoniului 

unitaţii şi cuprinde toate elementele patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile deţinute cu orice 

titlu, aparţinând altor persoane fizice sau juridice, în vederea întocmirii bilanţului contabil care 

trebuie să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi a 

rezultatelor obţinute. 
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 În urma inventarierii comisia a stabilit rezultatele inventarierii, după cum urmează: 

 Active totale: 168.209.088 lei 

- Active fixe necorporale – 223.630 lei 

- active fixe corporale ( instalatii tehnice, mijloace de transport, aparatura birotica, 

mobilier, etc)- 826.523 lei 

- terenuri, cladiri, active fixe corporale in curs-  157.638.936  lei 

- stocuri (materiale si obiecte de inventar) – 1.317.885 lei 

- creante curente (creante din operatiuni comerciale, creante bugetare, etc) –        

3.097.211 lei 

- disponibiliati in lei la banci si trezorerie, alte valori – 5.104.903 lei 

 Datorii totale: 508.106 lei 

- datorii necurente (garantii gestionari, etc) – 9.577 lei 

- datorii curente (furnizori, datorii comerciale, etc.) – 204.807 lei 

- salarii angajati – 175.960  lei 

- datoriile institutiei publice catre bugete( contributiile sociale) – 117.762 lei 

Capitaluri proprii 

- fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public – 157.186.087  lei 

- rezultatul reportat – 8.716.305 lei 

- rezultatul patrimonial al exercitiului – sold creditor – 1.798.590 lei 
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