
JUDEȚUL VÂLCEA 

COMUNA PĂUŞEŞTI  

CONSILIUL LOCAL         

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 

Privind:  aprobarea raportului asupra gestiunii  bunurilor   

care aparţin  comunei Păuşeşti,  pe anul 2021 

 

 Consiliul Local al comunei Păuşeşti, întrunit în şedinţa  ordinară  din data de ….. 

la care participă  un număr de .. consilieri  din totalul de 11 consilieri în funcţie. 

 Văzând  ca prin H.C.L. nr.8/2022,  domnul  consilier Găinușe Emil a fost ales 

preşedinte de şedinţă; 

Luând  în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei; 

 - referatul de aprobare al primarului comunei Păuşeşti privind  situaţia 

gestionarii bunurilor care aparţin  comunei Păuşeşti, înregistrat sub nr.2556/25.03.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate privind gestionarea bunurilor care 

aparţin  comunei Păuşeşti,  înregistrat sub nr.2557/25.03.2022; 

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, înregistrat sub 

2567/25.03.2022, întocmit de secretarul general al comunei; 

- avizele  comisiilor  de specialitate ale consiliului local;  

În conformitate cu  prevederile: 

 - art.129, alin.(2), lit. c), art.289 și art.357 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art.7, alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicata, cu modificările și 

completările ulterioare si ale O.M.F.P. nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 

si capitalurilor proprii; 

         In temeiul  art. 139, alin.(3), lit. g) și  art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aproba Raportul  privind  situaţia gestionarii bunurilor  care aparţin  

comunei Păuşeşti, pe anul 2021, conform anexei, care face parte  integrantă  din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Secretarul general al comunei Păuşeşti  va comunica  prezenta hotărâre 

Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea si primarului comunei Păuşeşti. 

 

                                                             Păuşeşti 25.03.2022 

 

        Initiator                         Contrasemnează pentru legalitate 

         Primar,                                 Secretar general 

    Avan Catalin                               Paloiu Daniela 

 

 

 



JUDEȚUL VÂLCEA                               Anexa la P.H.C.L. nr.16 /25.03.2022 

 COMUNA  PAUSESTI 

   

   

RAPORT 

Privind  situaţia  gestionarii bunurilor care  

aparţin  comunei Păuşeşti in anul 2021 

 

 Potrivit art.289, alin(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliului local i se prezintă anual de către primar, raportul asupra  situaţiei 

gestionarii bunurilor. 

Inventarul bunurilor  care aparţin domeniului public al comunei Păuşeşti  a 

fost însuşit de către Consiliul Local al comunei Păuşeşti prin Hotărârea  

nr.16/1999, atestat  prin H.G. nr.1362/2001 şi publicat în Monitorul Oficial al 

României  nr.281 bis-2002. 

Domeniul privat al comunei Păuşeşti este alcătuit din bunuri aflate în  

proprietatea  şi care nu fac parte din domeniul public, intrate in proprietatea 

unitatii administrativ teritoriale prin modalitatile prevazute de lege. Bunurile din 

domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se 

prevede altfel. 

In anul 2021 activele fixe corporale si necorporale au inregistrat urmatoarea 

evolutie: 

Nr. 

Crt. 

Domeniul/categoria 

mijlocului fix 

Cont 

asociat 

Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2020 

Intrari 2021 Iesiri 2021 Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2021 

1. Domeniul public  

1.1. Terenuri 

 

211.01 832440,76 0,00 0,00 832440,76 

1.2. Cladiri 

 

212.09 5807461,62 35395,59 0,0 5842857,21 

1.3. Constructii speciale 

 

212.09 25135,42 0,00 0,00 25135,42 

1.4. Constructii Retea 

alimentare cu apa 

212.09 3461154,32 0,00 0,00 3461154,32 

1.5. Infrastructura 

Drumuri 

212.09 17448729,32 290919,26 0,00 17739648,58 

1.6. Constructii culte 

(centrale termice) 

212.09 65214,85 0,00 0,00 65214,85 

1.7. Poduri si podete 

 

212.09 8239040,79 225220,30 0,00 8464261,09 

 Total 

Domeniul public 

 35879177,08 551535,15 0,00 36430912,23 

2. Domeniul privat neamortizabil    

2.1. Terenuri 

 

211.01 336745,41 0,00 0,00 336745,41 



 

Cresterea neta a activelor fixe corporale si necorporale ale comunei 

Pausesti cu suma de  1085327,53 lei s-a produs ca urmare a finalizarii si 

receptionarii lucrarilor de investitii in derulare si ca urmare a achizitionarii de 

echipamente, utilaje, mijloace de transport si mobilier birotica. 

 

In anul 2021 stocurile au înregistrat urmatoarea evolutie: 

 

La sfarsitul anului 2021 in contabilitate erau inregistrate bunuri de natura 

obiectelor de inventar in suma de 387674,74 lei. 

Suma mentionata se va ajusta  cu valoarea bunurilor de natura obiectelor 

de inventar constatate la inventariere ca fiind degradate sau perimate propuse si 

aprobate  pentru casare, conform proceselor verbale de inventariere. 

2.2. Cladiri 212.09 898197,33 179838,16 74190,54 1003845,95 

 Total domeniul 

privat 

neamortizabil 

 1234942,74 179838,16 74190,54 1340591,36 

3. Domeniul privat amortizabil-active fixe corporale  

3.1. Cladiri 212.09 339983,67 0,00 49249,10 290734,57 

3.2. Utilaje echipamente 

 

213.01 670575,42 95931,74 0,00 766507,16 

3.3. Mijloace de 

transport 

 

213.03 182325,12 26180,00 0,00 208505,12 

3.4. Mobilier birotica 

 

214.00 227889,28 56227,92 0,00 284117,20 

3.5. Alte active fixe 

necorporale 

208.02 43166.70 0,00 0,00 43166.70 

3.6. Amenajari  de 

terenuri 

211.02 15696,00 0,00 0,00 15696,00 

 Total domeniul 

privat amortizabil 

 

 

 

 

 

1479636,19 178339,66 49249,10 1608726,75 

4. Active fixe corporale in curs de executie 

4.1. Active fixe 

corporale in curs 

231 412016,39 1066359,43 767305,23 711070,59 

 Total active fixe 

corporale in curs 

 412016,39 1066359,43 767305,23 711070,59 

 Total active  39005773,40 1976072,40 890744,87 40091100,93 

Nr. 

Crt. 

Denumire  Cont 

asociat 

Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2019 

Intrari 

2021 

Iesiri 2021 Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2021 

1. Materiale  302 18989,23 224943,08 206119,96 37812,35 

2. Obiecte de inventar 303 380383,84 11980,18 4689,28 387674,74 



La sfarsitul anului 2021 in contabilitatea Scolii Gimnaziale Pausesti Otasau 

erau inregistrate bunuri de natura activelor fixe corporale si necorporale in valoare 

de  690764,62 lei, astfel: 

 

La sfarsitul anului 2021 in contabilitatea Scolii Gimnaziale Pausesti Otasau 

erau inregistrate bunuri de natura materialelor si a obiectelor de inventar in suma 

de 339154,64 lei, astfel: 

 

Pentru bunurile din domeniul privat-amortizabil apartinand comunei 

Pausesti s-au inregistrat pana la 31 decembrie 2021 cheltuieli cu amortizarea in 

valoare de 802065,24 lei, asfel: 

 

Nr. 

Crt. 

Domeniul/categoria 

mijlocului fix 

Cont 

asociat 

Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2020 

Intrari 

2021 

Iesiri 2021 Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2021 

 Domeniul privat amortizabil 

1. Alte active fixe 

necorporale 

208 106235,09 0,00 0,00 106235,09 

1.1. Lectii licente prog 

informatice 

208.01 5070,00 0,00 0,00 5070,00 

1.2. Alte active fixe 

necorporale 

208.02 101165,09 0,00 0,00 101165,09 

2. Utilaje, echip. 

Mijloace de 

transport 

213 180851,85 0,00 0,00 180851,85 

2.1. Utilaje echipamente 213.01 100659,82 0,00 0,00 100659,82 

2.2. Mijloace de 

transport 

213.03 80192,00 0,00 0.00 80192,00 

3. Mobilier birotica 214.00 403677,71 0,00 0,00 403677,71 

Nr. 

Crt. 

Denumire  Cont 

asociat 

Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2020 

Intrari 

2021 

Iesiri 2021 Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2021 

1. Materiale  302 0,00 53243,55 46066,88 7176,67 

2. Obiecte de inventar 303 331054,22 923,75 0,00 331977,97 

Nr. 

Crt. 

Denumire  Cont 

asociat 

Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2020 

Intrari 

2021 

Iesiri 2021 Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2021 

 Domeniul privat amortizabil 

1. Amortizare alte 

active fixe 

necorporale 

280.08 42961,64 167,30 0,00 43128,94 

2. Amortizare cladiri 281.02 330055,92 260623,39 305444,66 285234,65 



Pentru bunurile din domeniul privat-amortizabil apartinand Scolii 

Gimnaziale Pausesti Otasau  s-au inregistrat pana  la 31 decembrie 2021 cheltuieli 

cu amortizarea in valoare de 187043,04 lei, asfel: 

 

Din inchirierea si concesionarea bunurilor apartinand domeniului public si 

privat al unitatii administrativ-teritoriale s-a incasat sub forma de redeventa sau 

chirie suma de 41304,00 lei. 

 Potrivit art.289 si art.357 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

toate bunurile unitatii administrativ-teritoriale, sunt supuse inventarierii anuale. 

 De asemenea, in conformitate cu prevederile art.7, alin(1) din Legea 

contabilitatii nr,82/1991, republicata, si ale O.M.F.P. nr.2861/2009, pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cel putin o data pe an trebuie sa 

se efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv. 

Situatia privind gestionarea bunurilor patrimoniale ale comunei Pausesti a 

fost evidentiata in in procesele verbale de casare intocmite de Comisia de scoatere 

din uz a obiectelor de inventar şi de declasare a altor bunuri decât mijloacele fixe. 

3. Amortizare Utilaje, 

echip. Mijloace de 

transport 

281.03. 289053,82 88861,41 0,00 377915,23 

3.1. Amortizare Utilaje 

echipamente 

281.03.

01. 

175200,51 36985,08 0,00 212185,59 

3.2. Amortizare 

Mijloace de 

transport 

281.03.

03 

113853,31 51876,33 0,00 165729,64 

4. Amortizare 

Mobilier birotica 

281.04 58587,06 37199,36 0,00 95786,42 

Nr. 

Crt. 

Denumire  Cont 

asociat 

Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2020 

Intrari 

2021 

Iesiri 2021 Valoarea 

inregstrata in 

contabilitate  

la 31.12.2021 

 Domeniul privat amortizabil 

1. Amortizare alte 

active fixe 

necorporale 

280.08 5070,00 0,00 0,00 5070,00 

2. Amortizare Utilaje, 

echip. Mijloace de 

transport 

281.03. 147813,32 5201,64 0,00 153014,96 

2.1. Amortizare Utilaje 

echipamente 

281.03.

01. 

67621,32 5201,64 0,00 72822,96 

2.2. Amortizare 

Mijloace de 

transport 

281.03.

03 

80192,00 0,00 0.00 80192,00 

3. Amortizare 

Mobilier birotica 

281.04 26905,40 2052,48 0,00 28958,08 



Din analiza documentelor intocmite cu ocazia inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale comunei Pausesti a rezultat 

faptul ca inventarierea a fost efectuata cu respectarea prevederilor O.M.F.P. 

nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 

verificandu-se si modul de pastrare, depozitare si conservare a bunurilor. 

In conformitate cu procesul verbal al comisiei centrale de coordonare a 

comisiilor de inventariere,  nr.2538/24.03.2022, supun spre aprobare inventarul 

elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor  proprii al comunei 

Pausesti la data de 31.12.2021. 

In conformitate cu propunerile  de scoatere din evidenta a bunurilor de 

natura obiectelor de inventar in folosinta formulate de comisiile de inventariere si  

Procesele  verbale ale Comisiei de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi de 

declasare a altor bunuri decât mijloacele fixe, conducatorul entitatii (primarie si 

scoala) va aproba casarea obiectelor de inventar uzate fizic si moral ce nu mai 

sunt utilizate in activitatea institutiilor. 

Pe baza datelor  prezentate de comisia de inventariere si in urma 

valorificarii rezultatelor operatiunilor de inventariere, a rezultat faptul ca nu s-au 

inregistrat deficiente, neexistand riscul periclitării patrimoniului comunei 

Pausesti. 

Fata de cele prezentate, putem afirma ca in anul 2021, gestionarea bunurilor 

din domeniul public si privat al comunei Pausesti s-a realizat corespunzator, in 

conformitate cu prvederile legale in vigoare, drept pentru care supun spre 

aprobare Raportul privind gestionarea bunurilor pe anul 2021, anexa nr.1 la 

proiectul de hotarare. 

 

 

PRIMAR 

Avan Catalin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 


