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RAPORT
Privind situaţia gestionării bunurilor care aparţin domeniului public şi
privat al oraşului Horezu, pe anul 2008
În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată autorităţile administraţiei publice locale,administrează sau după
caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică
sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate
cu principiul autonomiei locale.
Printre atribuţiile Consiliului local se numără şi cele privind gestionarea
– patrimoniului oraşului Horezu. Patrimoniul local este constituit din bunurile
mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat al
oraşului, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Situaţia gestionării bunurilor domeniului public şi privat al oraşului
Horezu pe anul 2008 se prezintă după cum urmează :
Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Horezu
a fost atestat prin H.G. nr.1362/2001, anexa nr.8 privind atestarea domeniului
public al oraşului Horezu, cu modificările şi completările ulterioare însuşit de
Consiliul local Horezu prin Hotărârea nr. 32/21.12.1999 completată şi
modificată prin Hotărârea Consiliului local Horezu nr.23/2003 şi Hotărârea
Consiliului local Horezu nr.5/2007.
În anul 2008 au fost inventariate toate gestiunile la mijloace fixe din
domeniul privat şi public, bunuri gestionate direct, date în administrare pe
bază de hotărâre a Consiliului local Horezu, concesionate sau închiriate.
Veniturile realizate în anul 2008 din concesionarea şi închirierea
bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Horezu au fost
de 397603,69 lei.La finele anului 2008 la acest capitol am înregistrat o
rămăşiţă de 15424,70 lei.

În baza prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ale Ordinului nr. 1753/2004 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor
de activ şi pasiv şi ale Dispoziţiei Primarului oraşului Horezu nr.
2040/11.11.2008, s-a efectuat inventarierea generală a elementelor de activ şi
pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiunea Consiliului local
Horezu.
Inventarierea s-a realizat de comisii de inventariere pentru fiecare
gestiune în baza procedurilor aprobate prin Dispoziţia Primarului nr.
2040/2008.
Cu ocazia inventarierii generale a elementelor de activ şi pasiv şi a
celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiunea Consiliului local Horezu au fost
stabilite o serie de măsuri, termene de realizare şi responsabilităţi, iar
rezultatele inventarierii stabilite prin procesul - verbal nr. 1293 din 23.01.2009.
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