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Raport anual privind inventarierea, administrarea şi  
gestionarea bunurilor mobile şi imobile care constituie  

patrimoniul comunei Beliu atât din domeniul public cât şi 
 din domeniul privat pe anul 2022 

 

         
      Prezentul raport este întocmit în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor art.122 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
”Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ - teritoriale 

sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale li se prezintă 
anual de către primar, un raport asupra situaţiei gestionărilor 
bunurilor.” Conceptul de proprietate publică a fost instituit prin 
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia. 
        În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 
cu modificările ulterioare, a O.M.F. nr.1753 din 22 noiembrie 
2004 privind evidenţa, organizarea şi inventarierea patrimoniului, 
a OMFP nr. 2861/09.10.2009  – pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, în perioada  
noiembrie-decembrie 2022, în baza Dispoziţiei primarului nr. 
172/11.11.2022 s-a efectuat inventarierea bunurilor materiale şi 
băneşti aflate în patrimoniul  public şi privat pe care-l gestionează 
Consiliul Local Beliu. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat de 
către comisiile de inventariere constituite în acest sens prin 
același act administrativ. 

Inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, produselor, 
mijloacelor băneşti si altor bunuri s-a efectuat pe fiecare loc de 
folosinţă/depozitare a acestora şi pe fiecare gestionar în păstrarea 
căruia se află aceste bunuri, precum şi pe deţinători de bunuri: 
primăria şi şcoala.  

Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea 
obligatorie a gestionarului. 

Bunurile inventariate au fost consemnate în liste de inventar, 
conform proceselor verbale încheiate. 
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      În urma operaţiunilor de inventariere s-au constatat 
următoarele: 

           - LEI – 

Denumirea activelor 
fixe 

Sold la 
începutul 

anului 
Creşteri Reduceri 

Sold la 
31.12.2022 

 Sold 
amortizare 

la 
31.12.2022 

Valoarea 
contabila 
netă 

A 1 2 3 4 5 6 

ACTIVE FIXE 
NECORPORALE 

33.652 0 0 33.652 33.652 0 

Cheltuieli de dezvoltare 
(ct.2030000) 

0     0 0 0 

Concesiuni, 
brevete,licenţe,mărci 
comerciale,drepturi şi 

active similare 
(ct.2050000) 

16.147     16.147 16.147 0 

Alte active fixe necorporale 
(ct.2080100) 

17.505     17.505 17.505 0 

ACTIVE FIXE 
CORPORALE 

62.924.707 3.174.146 0 66.098.853 1.935.091 64.163.762 

Terenuri (ct.2110100) 12.832.142     12.832.142 0 12.832.142 

Amenajări la terenuri 
(ct.2110200) 

292.516     292.516 0 292.516 

Construcţii (ct.2120000) 
din care: 

46.523.344 3.098.258 0 49.621.602 0 49.621.602 

- drumuri publice 22.013.850     22.013.850 0 22.013.850 

- poduri, podete, pasarele 1.291.659     1.291.659 0 1.291.659 

- alte constructii 23.217.835 3.098.258   26.316.093 0 26.316.093 

Instalaţii tehnice, mijloace 
de transport, animale şi 
plantaţii  (ct.2130100, 

2130300) 

2.442.820     2.442.820 1.484.557 958.263 

Mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a 

valorilor umane şi 
materiale şi alte active fixe 

corporale (ct. 2140000) 

833.885 75.888   909.773 450.534 459.239 

ACTIVE FIXE 
CORPORALE ÎN CURS 
DE EXECUŢIE(2310000) 

12.146.175 2.958.446 3.098.258 12.006.363 0 12.006.363 

Titluri de participare 
(ct.2600200) 

0     0 0 0 

Alte participatii 
(ct.2600300) 

2.000 500   2.500 0 2.500 

Creanţe 
necurente(ct.4280202, 

ct.4610209) 
0     0 0 0 

TOTAL ACTIVE FIXE 
NECURENTE 

75.106.534 6.133.092 3.098.258 78.141.368 1.968.743 76.172.625 

 

La active fixe necorporale (cont 2050000) constituit din 
licenţe Windows şi Office pt. toate calculatoarele din primărie, nu 
există modificări în anul 2022, acestea fiind amortizate integral.  
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Contul 2080100 – Alte active fixe necorporale este constituit 
din cele 3 programe informatice – Contabilitate – Taxe şi impozite 
– Registrul Agricol, amortizate integral. Nu există modificări în 
anul 2022. 

Contul 2110100 – la terenuri nu există modificări în anul 
2022. 

Contul 2110200 – Amenajări la terenuri nu există modificări 
în anul 2022. 

Contul 2120000 – la construcţii creșterea de 3.098.258 lei se 
datorează recepției lucrărilor la Reabilitare Liceu Tehnologic Beliu. 

Contul 2130100 – Echipamente tehnologice și instalații nu 
există modificări în anul 2022. 

Contul 2130300 – Mijloace de transport nu există modificări 
în anul 2022.  

Contul 2140000 – Mobilier, aparatură birotică și alte active 
fixe corporale creșterea de 75.888 lei se datorează achiziției a 3 
stații de autobuz, pergola de lemn de la arteziană și dotarea 
SVSU în anul 2022. 

Contul 2600300 – Alte participații creșterea de 500 lei se 
datorează asocierii comunei Beliu la A.D.I. Gaz B.B.B.S pt. 
introducerea gazului în localitate. 

La active fixe în curs de execuţie (ct. 2310000) creșterea de 
2.958.446 lei se datorează continuării lucrărilor la investițiile din 
anul curent, iar reducerea de 3.098.258 lei se datorează recepției 
lucrărilor la Reabilitare Liceu Tehnologic Beliu 

Ultima reevaluare a activelor fixe a fost făcută la 
31.12.2019, urmând ca în prima parte a anului 2023 să se 
procedeze la o nouă reevaluare. 

Toate activele fixe ale comunei Beliu sunt detaliate, pe 
categorii de active, in Registrul-Inventar la 31.12.2022 – anexa 1 
la prezentul raport. 

Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în 
urma valorificării rezultatelor operaţiunii de inventariere, a 
rezultat faptul ca 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 
comunei. 

Faţă de cele prezentate mai sus, pot spune că în anul 2022, 
gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei 
Beliu, s-a realizat în mod corespunzător şi legal, asigurându-se 
prin aparatul de specialitate din cadrul primăriei comunei Beliu, 
administrarea şi păstrarea corespunzătoare a acestora, în 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 



4 

 

 
 
 

Beliu, data :……………………………… 
 
 
 
 
 

                                                               Primar,                                    
                                                   HORHAT-CORAȘ EMANUEL                                                  
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