
Nr. 1639 din 18.02.2014

RAPORT
privind situaţia gestionării bunurilor pe anul 2013

Potrivit  prevederilor  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.

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,
republicată, cu modificări şi completări, răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc
patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale revine conducătorului acesteia. Conform art. 119 din
aceeaşi lege constituie patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, bunurile mobile şi imobile care
aparţin domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

În conformitate cu art. 858 din Codul civil: „Proprietatea publică este dreptul de proprietate
ce aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor
sau prin declaraţia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite prin unul
dintre modurile prevăzute de lege”.

Primul inventar al bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd a fost însuşit
de către Consiliul local prin  Hotărârea nr. 62/07.10.1999, care a fost completată şi modificată
prin Hotărârea nr. 58/22.08.2002, având 361 de poziţii. Ulterior a fost adoptată HG nr. 970/2002,
prin  care  a  fost atestată  apartenenţa  la  domeniul  public  al  judeţului  Bihor,  precum  şi  al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor a bunurilor cuprinse în cele 96 de anexe,
Consiliul local Aleşd fiind cuprins în Anexa nr. 4. 

Din 2002 şi până în prezent cele două hotărâri ale Consiliului local au suferit numeroase
modificări,  completări  sau ieşiri.  Toate acestea au fost  comunicate cu Direcţia patrimoniu din
cadrul  Consiliului  Judeţean Bihor,  care au promovat proiecte de Hotărâri  de Guvern în acest
sens.  Astfel,  toate  modificările  au  fost  atestate  prin  următoarele  acte  normative:  HG  nr.
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1973/2004, HG nr. 931/2008 şi HG nr. 630/2011. Astfel, după ultima atestare(16.06.2011) s-a
ajuns ca Inventarul bunurilor care aparţin domeniului  public al  oraşului  Aleşd să aibă 465 de
poziţii.
 În anul 2013, au avut loc următoarele modificări la domeniul public al oraşului Aleşd:

 Prin  HCL nr. 3/29.01.2013 –s-a  aprobat  trecerea  unor  terenuri  din  domeniul  public  în
domeniul privat;

 Prin HCL nr.  9/29.01.2013 - s-au însuşit modificările la HCL nr. 55/2011, care modifică şi
completează HCL nr.  58/2002,  care modifică şi  completează HCL nr.  62/1999,  privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Aleşd;

  Prin HCL nr. 33/27.03.2013 – s-a aprobat completarea HCL nr. 58/2002, care modifică şi
completează  HCL  nr.  62/1999,  privind  însuşirea  inventarului  bunurilor  care  aparţin
domeniului public al oraşului Aleşd; 

 Prin HCL nr. 34/27.03.2013 – s-a aprobat trecerea unor terenuri din proprietatea Statului în
domeniul public al oraşului Aleşd;

 Prin  HCL nr. 53/29.05.2013 – s-a aprobat trecerea unor terenuri din domeniul public în
domeniul privat;

 Prin HCL nr. 68/15.07.2013 – s-a aprobat trecerea unui teren din domeniul domeniul public
în domeniul privat;

 Prin HCL nr. 69/15.07.2013 – s-a aprobat trecerea unui teren din domeniul domeniul public
în domeniul privat;

 Prin HCL nr.  70/15.07.2013 –  s-a  aprobat  trecerea  unui  teren  din  domeniul  public  în
domeniul privat;

 Prin  HCL nr.  77/27.08.2013  –  s-a  aprobat  transmiterea  cu  titlu  gratuit  a  dreptului  de
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1888 mp, situat în Aleşd, str. Oborului, nr. 10,
către Parohia Ortodoxă „Naşterea SF. Ioan Botezătorul” – Aleşd;
Având în vedere dispoziţiile art. 123 alin(1) din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia:
”Art.  123 (1)  Consiliile  locale  şi  consiliile  judeţene  hotărăsc  ca  bunurile  ce  aparţin

domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate”, în anul 2013 au
fost adoptate următoarele hotărâri:

-prin HCL nr. 19/26.02.2013 s-a aprobat prelungirea termenului de locaţiune încheiat cu dr.
Gonczi Ştefan;

- prin HCL nr. 102/30.10.2013 a fost aprobată darea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură Bihor, centrul local Aleşd a unor spaţii situate în incinta Bibliotecii
orăşeneşti Aleşd 

-prin HCL nr.  111/27.11.2013 a fost modificat  contractul  de locaţiune încheiat cu OCPI
Bihor, având ca obiect sediul în care îşi desfăşoară activitatea biroul teritorial Aleşd;

-prin HCL nr. 61/27.06.2013 au fost transmise în administrarea Spitalului orăşenesc Aleşd,
a imobilelor în care acesta îşi desfăşoară activitatea 
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 Cât priveşte concesionarea, am avut şase hotărâri de consiliu cu acest obiect:
-prin HCL nr. 12/29.01.2013 s-a aprobat concesionarea directă a unui teren către d-na

Iacob Mariana Aurelia; 
-prin HCL nr. 78/27.08.2013 s-a aprobat concesionarea directă a unui teren către SC Auto

Break 2000 SRL”,
-prin HCL nr. 79/27.08.2013 s-a aprobat concesionarea directă a unui teren către d-na

Duloveţ Ana;
-prin HCL nr.  92/26.09.2013 s-a aprobat concesionarea directă a unui  teren către d-ul

Kaptalany-Nagy Stefan Nicolae;
-prin HCL nr. 93/26.09.2013 s-a aprobat concesionarea directă a unui teren către d-na

Ianc Marcela;
-prin  HCL  nr.  94/26.09.2013  s-a  aprobat  concesionarea  directă  a  două  terenuri  în

suprafaţă de 24 mp în favoarea SC FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord SA , în vederea
amplasării unor posturi de transformare.

În anul 2013 au fost adoptate un număr de 2 hotărâri prin care au fost acceptate donaţiile
unor persoane fizice, după cum urmează:

 Prin  HCL  nr.  104/30.10.2013  a  fost  acceptată  donaţia  d-lui  Szabo  Osvath
Robert(obiect: teren cu destinaţia drum);

 Prin HCL nr. 120/18.12.2013 a fost aprobată trecerea unui teren în domeniul public al
oraşului, ca urmare a donaţiei unui teren de către d-ul Ciorba Marius-Sorin şi soţia d-na
Ciorba Ioana-Mihaela.(obiect: teren cu destinaţia drum de acces);

În ce priveşte domeniul privat, în 2013 a fost adoptată HCL nr. 81/27.08.2013 prin care a
fost completat domeniul privat cu două terenuri  şi  totodată a fost adoptată  HCL nr.  83/2013,
pentru  însuşirea  Inventarului  actualizat  al  bunurilor  care aparţin  domeniului  privat  al  oraşului
Aleşd. 

În anul 2013, în baza art. 123 alin(3) au fost vandute mai multe terenuri, după cum urmează:
 prin HCL nr. 36/27.03.2013 s-a aprobat vânzarea directă a unui teren din proprietatea

privată a oraşului către d-na Buzaş Cristina; 
 prin HCL nr. 37/27.03.2013 s-a aprobat vânzarea directă a unui teren din proprietatea

privată a oraşului către d-na Manea Maria şi d-ul Manea Marius-Nicolae; 
 prin HCL nr. 80/27.08.2013 s-a aprobat vânzarea directă a unui teren din proprietatea

privată a oraşului către SC Sergius Trade SRL; 
 prin HCL nr. 118/18.12.2013 s-a aprobat vânzarea directă a unui teren din proprietatea

privată a oraşului către d-ul Stefancsik Peter; 
 prin HCL nr.119/18.12.2013 s-a aprobat vânzarea directă a unui teren din proprietatea

privată a oraşului către d-ul Bocşan Virgiliu-Emanuil. 
În anul 2013 a fost adoptată o singură hotărâre prin care s-a aprobat vânzarea prin licitaţie

publică a unui imobil – clădire şi teren- din Aleşd,  respectiv HCL nr. 17/2013 imobil aparţinând
domeniului privat.

Din concesiuni şi  închirieri  în anul 2013 s-au încasat venituri  proprii  în sumă totală de
268.354 lei, în creştere cu 5,28% faţă de anul anterior.
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            În cursul anului 2013 activele fixe nete ale oraşului Aleşd au înregistrat o creştere cu
36.057.388 lei,  de  la  83.756.946  lei  la  119.814.334 lei,  în  principal  ca  urmare  a  derulării  şi
finalizării unor investiţii publice (ex.reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare, finalizare sediu
nou primărie, modernizarea unor străzi etc.).
            La finele anului  2013 fondul  bunurilor  aparţinând domeniului  public era în valoare de
98.295.396 lei, faţă de 64.871.336 lei la 31.12.2012, în creştere cu 51,52 %; fondul bunurilor
aparţinând domeniului privat al oraşului era în valoare de 2.715.170 lei faţă de 3.292.506 lei la
31.12.2012, în scădere cu 17,53% faţă de anul anterior.
            Din vânzarea unor bunuri  aparţinând domeniului  privat al  oraşului  s-a încasat în anul
2013 suma de 61.156 lei, faţă de 37.128 lei în anul anterior. 

Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale locale, nr. 215/2001
republicată, toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ teritoriale, sunt supuse inventarierii
anuale.

De  asemenea,  în  conformitate  cu  prevederile  art.  7  alin(1)  din  Legea  contabilităţii  nr.
82/1991,  republicată,  şi  ale  Ordinului  Ministerului  Finanţelor  nr.  2861/2009,  pentru  aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor
şi capitalurilor proprii, cel puţin o dată pe an trebuie să se efectueze inventarierea generală a
elementelor de activ şi pasiv.

Prin Dispoziţia nr. 543/04.11.2013, primarul oraşului Aleşd a numit o comisie centrală care
avea sarcina să organizeze, să instruiască, să supravegheze şi să controleze modul de efectuare
a operaţiunilor de inventariere a elementelor de activ şi pasiv ale Primăriei oraşului Aleşd,  pe anul
2013,  având ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de activ şi pasiv ale
oraşului Aleşd.

Din procesul verbal întocmit de comisia de inventariere, a rezultat faptul că inventarierea
generală a elementelor  de activ  şi  pasiv deţinute de Primăria  oraşului  Aleşd s-a efectuat  cu
respectarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 2861/2009,  pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi  efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor şi  capitalurilor
proprii, verificându-se totodată şi modul de păstrare, depozitare şi conservare a bunurilor.

Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în urma valorificării rezultatelor
operaţiunii  de inventariere, a rezultat  faptul  că operaţiunea a fost finalizată şi  materializată în
termenul  legal,  nu s-au constatat  deficienţe şi  nu s-au înregistrat  diferenţe,  neexistând astfel
riscul periclitării patrimoniului oraşului Aleşd.

Faţă de cele prezentate mai sus, putem spune că în anul 2013, gestiunea bunurilor din
domeniul  public  şi  privat  al  oraşului  Aleşd,  s-a  realizat  în  mod  corespunzător  şi  legal,  în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
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PRIMAR

     ŢIPŢER ZENO

Prezentul raport a fost prezentat Consiliului local în şedinta din data de 28.02.2014
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