ROMÂNIA
U.A.T .ORAŞULUI PECICA
RAPORT ANUAL
PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURILOR CONFORM ART. 119-124
DIN LEGEA 215/2001
Având în vedere, Legea 215/2001 , art.119-214 , prin care se solicită prezentarea unui raport asupra
situaţiei gestionării bunurilor aparţinând unităţilor administrativ –teritoriale supuse inventarierii pentru anul
2017,
- Examinând dosarul cu rezultatul inventarierii prezentat de comisia de inventariere vă prezint
următoarele :
- Inventarul patrimoniului aparţinând unităţii administrativ teritoriale a fost realizat în luna decembrie
2017 şi finalizat la data de 31.12.2017 , din care reese că nu au fost diferenţe de minus sau plus ,iar pentru
bunurile depreciate s-au intocmit liste de inventar separat pentu propunere la casare .

Valoarea totală inventariară a patrimoniului aparţinând
unităţii administrativ teritoriale este de :

308.276.389,16 lei

din care :

Domeniul public
Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------271.740.743,76 lei
Care se compune din:
Terenuri in valaloare de---------------------------------------------------Grupa I construcţii -------------------------------------------------------------

89.948.707,59
180.493.467,69
1.180.696,71

lei
lei,

GRUPA II Instalaţii , mijloace de transport, animale si plantaţii lei
( concesiunea de la Staţia de epurare şi Uzina de apă.)
Grupa III Mobilier, aparatura birotica ,echip. de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în
valoare de:
( tunuri mobilier stradal,monument )-----------------------------------------------------------------------------------------85.386,09 lei
Necorporale - Ct.206 - înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive --------------

32.485,68

lei

Domeniul privat
Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.064.596,88 lei
5.781.154,92

lei

I construcţii -----------------------------------------------------------------------------------------9.420.055,55

lei

Terenuri in valoare de ---------------------------------------------------------Grupa

GRUPA II Echipamente,Instalaţii,mijloace de transport,animale si
plantaţii,în valoare de:----------------------------------------------------------------Grupa III Mobilier, aparatura birotică, echip. de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi alte active corporale în valoare de: ---------

1.037.001,37

lei

826.385,04 lei

Active fixe Necorporale
Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.570.111,99 lei
- ct. 208 -imonilizari necorporale - în valoare de -------------------------------------------------------------3.567.656,99 lei

2.455,00

lei

IN CURS DE EXECUTIE TOTAL :
Total ------------------------------------------------------------------------------ 9.316.690,16

lei

- ct. 205 -Licenţa de înreg. Marca „PITĂ DE PECICA”------------

În curs de execuţie IMOBILIZARI NECORPORALE --------------------------------------------------------------------------629.289,08 lei
( PUG- plan urbanism,SF+consultanta parc langa ferma de bivoli,S.F. inbunatatirea eficientei energetice)
Grupa I construcţii în curs de execuţie ---------------------------------

8.687.401,08

lei

( Modernizare DC 105-Sederhat ,Modernizare DC106 - Str.222,Extindere ilum. Zona Cocota ,Bodrogul vechi,
Sederhat ,Grădiniţa zona IRIL , Sc. 20 clase , Proiect extindere si mod. infrastructura cu apa si apa uzata din
fonduri Sturcurale cofinatate Compania de apa Arad ,SF.PT+utilitati locuinte sociale romi,SF.+PT. Caminul
cultural Turnu,Proiect tranfrontalier pompieri Nadlac-Pecica -Battonya,Reactulizare Doc.teh. Gradinita 4
gr.PP,Construire- extindere Scoala nr.2,extindere Liceu Gh.Lazar,Extindere retea canalizare Zona 500 Pecica,etc)
Capitalul social în valoare de ---------------------------------------------------------------------(La Uzina de apă )
Materialele consumabile în valoare de -----------------------------------------------------------------

51.510,00

lei,

160.014,22

lei

227.057,18

lei

(Combustibil solid,lichid ,furaje,consumabile)
Conturi de disponibil în valoare de -----------------------------------------------------------------------------

( conturi la banci , pentru venituri proprii şi suvenţii ,ct. sume de mandat ,garanţii gestionar)

2.301.051,93

Cont clienti , furnizori - 401,404,409,411
(datorii, chirii , furnizori )

Materiale cu regim special --------------------------------------------------------------------------2.841,97

lei

(furnituri de birou cu regim special (chitanţe, facturi )

Bunuri de natura obiectului de inventar în valoare de:----------------

CT. 803,30-CUSTODII –ROMTELECOM,CONS. JUD.,RCI
LEASING, SC SYLC CON TRANS

2.164.878,93

lei,

1.676.892,14

lei

Toate bunurile ce fac parte din domeniul public şi privat au fost supuse inventarierii pe locaţii de gestiuni .
Prezentăm raportul asupra situaţiei gestionarii bunurilor aparţinând unităţilor administrativ –teritoriale - Consiliului
Local în şedinţa de lucru , conform Legii 215/2001 art. 124.

Întocmit,

Primar ,

Kelemen Niculina

Petru Antal

