
            

 H O T Ă R Â R E  
 

pentru aprobarea  Raportului   privind situaţia gestionării bunurilor ce  aparţin domeniului 

public şi privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani  pentru anul 2020 

 

 

 

        Consiliul  Local  al comunei Româneşti  , judeţul  Botoşani , întrunit în şedinţă ordinară 

în data de 28.05.2021 ; 

      având în vedere necesitatea prezentării  Raportului privind situaţia gestionării bunurilor ce  

aparţin domeniului public şi privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani  pentru anul 

2020, 

      având în vedere referatul de aprobare nr. 2717/21.05.2021 a domnului Dumitru Buzoianu, 

primar al comunei Româneşti , judeţul Botoşani;  

       având în vedere referatul de specialitate nr. 2718/21.05.2021;         

       în baza prevederilor art. 155 , alin. (1) lit. b) , alin.(3) , lit.c) şi art. 289  din Codul 

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 , 

       în temeiul prevederilor art.129 alin.(1) , alin.(2)  lit. c) şi ale art.139 alin.(1)  din Codul 

Administrativ aprobat prin O.U.G. nr 57/2019;  

            

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
       Articol unic . Se  însuşeşte  Raportul privind situaţia gestionării bunurilor ce  aparţin 

domeniului public şi privat al comunei Româneşti , judeţul Botoşani  pentru anul 2020 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  

 

     PREȘEDINTE  DE  SEDINȚĂ, 

Consilier, 

    Bîrsan Lică  

                                                                                                                  Contrasemnează, 

                                                                                                                    Secretar general, 

                                                                                                                    Magdalina Rusu 
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                                                                                  Anexa nr  1 la HCL Româneşti        

                                                                                                       nr. 25 /28.05.2021 

 

 

                           RAPORT   PRIVIND SITUAŢIA GESTIONĂRII BUNURILOR  

CARE  APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL 

 COMUNEI ROMÂNEŞTI , JUDEŢUL BOTOŞANI  PENTRU ANUL 2020 

 

 

 

        Potrivit prevederilor  art. 289 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019  

cu modificările şi completările ulterioare , primarul prezintă anual  consiliului  local un raport 

privind situaţia gestionării bunurilor  care  aparţin domeniului public şi privat al unităţii 

administrative-teritoriale. În conformitate cu prevederile Codului Administrativ aprobat prin 

OUG nr 57/2019  cu modificările şi completările ulterioare  , răspunderea pentru gestionarea 

bunurilor care  alcătuiesc patrimoniul unităţii administrative-teritoriale revine conducătorului 

acesteia. 

        Prin Dispoziţia primarului comunei Româneşti nr. 99/18.11.2020, s-a procedat la 

efectuarea inventarierii  patrimoniului la sfârşitul anului 2020  rezultând următoarele: 

I. Autorităţi executive- Primărie gestionar Burciu Cezar 

1. Mijloace fixe -Total d.c  .=    12.769.365,37 lei 

208 Alte active fixe necorporale-     305.873,08 lei 

 211  -Terenuri                       =      1.711.537,64 lei 

212 – Constructii                    =   10.096.285,02 lei 

213- Instalatii                         =        492.684,94 lei 

214- Mobilier                         =        162.984,69 lei   

231-Investitii in curs              =      1107.608,10 lei 

     

2      Materiale si obiecte de inventar 

302- Materiale                         =         62.170,18 lei 

303- Obiecte de inventar        =       153.712,42 lei    

 

II. Drumuri si poduri-gestionar Budurovici Mircea 

1. Mijloaca fixe-total  d.c.    =       845.623,07 lei  

213 – Instalatii                        =       845.623,07 lei 

 

2. Materiale si obiecte de inventar 

302- Materiale                        =          41.563,86 lei 

303- Obiecte de inventar        =            4.899,00 lei  

 

III. Biblioteca comunală –gestionar Ciornea Elena Cristina  

303- Obiecte de inventar        =          39.074,06 lei  

 

IV. Scoala Gimnaziala nr.1 Romanesti  

1.Mijloace fixe         =          43.721,00 lei  

 

V.Conturi , dupa cum urmeaza : 



260 -Titluri de participare  5000,00 lei , reprez. valoare actiuni la SC 

NOVAAPASERV 

421- Personal salarii datorate -74.805,00 lei, reprez rest plata salarii  

427- Retineri salarii datorate tertilor – 90,00  lei reprez retineri rate CAR luna dec 

2020 

431- Asigurari sociale-47668,00 lei, reprez contrib salarii luna dec 2020 

444- Impozit din venituri salariale -7.706,00 lei 

462- Creditori-17.978,60 lei reprezinta sold garantii participare la licitatii , compus din 

: 

       -SC SORT TRANS DAN  -           700,00  lei 

       -ABC CON INTERNATIONAL-1.400,00 lei 

       -TRANSPORTURI AUTO          2.000,00 lei 

       -SC ECOENERGY                      5.249,00 lei 

       -Primaria Romanesti                    8.376,60 lei 

       -SC FARGALENUS                        253,00 lei 

464 Creante ale bugetului local       919.804,00 lei 

467 Creditori ai bugetelor                       239,00(tx timbru arhitectural) 

481 Decontari institutii si unit subordonate -  181.478,00 lei 

521 Disponibil al bugetului local                 -1 404.298,17 lei 

552 Disponibil pentru sume de mandat       -      18.217,60 lei 

        Inventarierea s-a făcut la locul de depozitare şi în prezenta gestionarilor fără a se 

întâmpina obiectii , gestionarii fiind de acord cu inventarierea efectuată.Listele de inventar s-

au întocmit în două exemplare din care unul la gestionar iar unul la unitate. 

        Faţă de cele prezentate , pot spune că în anul 2020 gestionarea bunurilor din domeniul 

public şi privat al comunei Româneşti s-a realizat în mod corespunzător şi legal , asigurându-

se prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Româneşti administrarea şi 

păstrarea corespunzătoare a acestora , în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    

 

                                                                                 

             PREȘEDINTE  DE  SEDINȚĂ, 

Consilier, 

    Bîrsan Lică  

                                                                                                                  

                                                                                                                    Secretar general, 

                                                                                                                    Magdalina Rusu 

                          

 

 

                                  

       

 


