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Nr. 1240 /22.02.2018
Raportul anual privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului
public și privat al unității administrativ-teritoriale Cicîrlău la data de 31.
decembrie 2017

În conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “… 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.299/2017 s-a constituit comisia de inventariere a masei
impozabile, a elementelor de natura activelor fixe, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de
primaria comunei Cicirlau si unitatile subordonate consiliului local al comunei Cicirlau, la finele
anului 2017,
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.
În urma inventarierii comisia a stabilit rezultatele inventarierii, după cum urmează:
Active totale: 41.221.387 lei
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-

active fixe necorporale( programe informatice, plan urbanistic general, planuri urbanistice

zonale,proiecte )- 355.555 lei
-

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

etc)- 471.077 lei
-

terenuri, cladiri, active fixe corporale in curs- 34.080.100 lei

-

stocuri ( materiale si obiecte de inventar)- 758.471 lei

-

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

-

disponibiliati in lei la banci si trezorerie, alte valori – 2.204.700 lei

3.351.484 lei

Datorii totale: 459.686 lei
-

datorii necurente( hotarari judecatoresti invatamant, credite interne) – 38.360 lei

-

datorii curente( furnizori, datorii comerciale, etc.) – 112.714 lei

-

salarii angajati – 179.637 lei

-

datoriile institutiei publice catre bugete( contributiile sociale) – 128.975 lei

Capitaluri proprii
-

fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public – 31.925.107 lei

-

rezultatul reportat –5.272.248 lei

-

rezultatul patrimonial al exercitiului – sold creditor – 3.564.346 lei

Primar
Sorin LUPȘE
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