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R  A  P  O  R  T  
 

PRIVIND SITUAȚIA GESTIONARII BUNURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA 
COMUNEI CEICA pe anul 2019. 

 
            În conformitate  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,precum și art.60 
,alin.1 și 2 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei 
Ceica,  
           Prezint Consiliului local al comunei Ceica Raportul privind gestionarea  bunurilor 
aflate în proprietatea comunei Ceica pe anul 2019. 
                                                 
       Prin Dispozitia Primarului nr.254 din 23.12.2019 a fost numita o comisie de 
inventariere a patrimoniului Comunei Ceica ,compusa din urmatorii membri: Restea 
Florica,Malita Monica si Pop Marin. 
         Activitatea de inventariere anuala a tuturor bunurilor aflate in inventarul Primariei 
Comunei Ceica  au fost supuse inventarierii bunuri corporale patrimoniale,apartinand 
domeniului public si domeniului privat si sunt aflate in evidenta contabila a unitatii. 
         Scopul principal al inventarierii il constituie stabilirea situatiei reale a patrimoniului 
unitatii si cuprinde toate elementele patrimoniale , bunurile si valorile detinute . 
        Inventarierea mijloacelor fixe ,materialelor,mijloacelor banesti si altor bunuri s-a 
efectuat pe fiecare loc de folosinta /depozitare a acestora si pe fiecare gestionar in 
pastrarea caruia se afla aceste bunuri . 
        Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea obligatorie a 
gestionarului. 
           Inventarierea a avut ca obiectiv urmatoarele gestiuni: 
 
         -Comuna  Ceica ,domeniu public si privat; 
         -Caminele culturale                                                
         -Scolile si After school                                            
         -Capela Mortuara                                                   
         -Dispensare medicale 
         -Drumuri 
         -Terenuri 
         -Magazin Ceisoara 
         -Mijloace de transport 
         -Paduri 
         -parc primarie 
         -Piata 



         -Poduri si pasuni 
         -PSI 
         -Statie de epurare 
   Astfel,conform inventarierii ,au fost efectuate urmatoarele obiective si cu 
urmatoarele  valori : 
      
Nr. 
crt 

Elementele patrimoniale Componenta Valoare         -lei 
 

1. After school 
(domeniul public) 

Cladire,teren, 
generator 

310.279,00 

2. Camine 
(domeniul public) 

Caminele culturale din 
loc.Ceica, Bucium,Ceisoara, 
Corbesti,Cotiglet,Dusesti, 
Incesti si terenurile aferente 
cladirilor 

3.009.478,14 

3. Capela mortuara 
(domeniul public) 

Capela mortuara in loc.Ceica 374.280,94 

4. Dispensare medicale 
(domeniul public) 

Dispensare med.Ceica, 
Cotiglet, stomatologic,statie 
salvare Ceica 
terenurile  aferente 
,fantani,magazie 
lemne,defibrilator,UPS cazan 
disp.med.Ceica 
 

1.753.434,48 

    
5. Drumuri 

(domeniul public) 
Drumuri comunale ,drum 
forestier Corbesti,strazi 
pietruite ,statii autobus,drum 
acces cimitir Dusesti 

21.906.660,50 

6. Magazin Ceisoara 
 

Cladire si teren aferent 113.850,00 

7. Teren extravilan 
(domeniul public) 

Padure Ceica,padure 
Incesti,padure Sintelec,Ceica 
Coarda,padure Bucium 

7.354.070,00 

8. Parc 
(domeniul public) 

Teren,cismea,alei,pergola, 
imprejmuire parc. 

299.076,36 

9. Mijloace de transport 
(domeniul privat) 

Autocamion,buldoexcavator 114.320,00 

10. Piata 
(domeniul public) 

Teren,mese beton, magazie  , 
platforma pietruita,imprejmuire 
piata,cladire 
birouri,latrina,cantar auto 

725.956,61 

11. Poduri si pasuni 
(domeniul public) 

Podurile din comuna ,pedete , 
pasune Incesti,pasune Zaboc  

3.379.481,00 



12. Primarie 
(domeniul public) 

Cladire primarie,teren 
sport,cladire centrala,cimitire 
comunale, alimentare cu apa 
Incesti,parcare primarie,Dacia 
Logan Berlina,camere 
supraveghere video comuna  

4.408.355,38 

    
13. PSI 

(domeniul public) 
Cladire sediu Perceptie, 
autospeciala  

88.970,19 

14. Scoli 
(domeniul public) 

Cladiri scoli,teren 
aferent,punct 
termic,amenajare prin 
asfaltare curtea 
scolii,imprejmuiri scoli,teren 
fotbal  

5.311.104,84 

15. Statie de epurare 
(domeniul public) 

Canalizare si statie epurare 
,camere supraveghere video 
statie epurare 

4.708.381,71 

16. Teren de sport 
(domeniul public) 

Teren de sport ,camere de 
supraveghere la teren 

375.092,28 

    
17. Alte active fixe 

(domeniul public) 
Strazi asfaltate,terenuri 
intravilane aferente statiei de 
epurare,teren de fotbal,bazin 
de apa,statie de pompare, 

5.742.113,40 

 
      Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul pub lic al UAT Ceica este de 
51.266.948,77 lei. 
_________________________________________________________________ 
      Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul pri vat al UAT Ceica este de 
3.163.932,64 lei. 
_________________________________________________________________ 
      In listele de inventariere imobilele necorporale si corporale,aflate in curs de executie 
,s-a mentionat pe fiecare obiect in parte ,pe baza constatarii la fata locului denumirea 
obiectivului si valoarea determinate potrivit stadiului de executie ,pe baza valorii din 
documentatia existenta(devize),precum si in functie de volumul lucrarilor realizate la 
data inventarierii. 
       Disponibilitatile banesti ,precum si alte valori aflate in casieria unitatii au fost 
inventariate in conformitate cu prevederile legale prin confruntarea soldurilor din 
extrasele de cont. 
       ormele privind organizarea si efectuarea inventarii elementelor de natura activelor 
,datoriilor si capitalurilor proprii ,verificandu-se totodata si modul de pastrare ,depozitare 
si conservare a bunurilor. 
    Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere si in urma valorificarii 
rezultatelor operatiunii de inventariere ,a rezultat faptul ca operatiunea a fost finalizata si  
 



 
 
 
 
 
 
 
materializata in termenul legal ,nu s-au constatat deficiente si  nu s-au inregistrat 
diferente ,neexistand astfel riscul periclitarii patrimoniului comunei. 
   Fata de cele prezentate mai sus ,rezulta gestionarea bunurilor din domeniul public si 
privat al Comunei Ceica ,s-a realizat in mod corespunzator si legal ,asigurandu-se prin 
aparatul de specialitate din cadrul Primariei Ceica ,administrarea si pastrarea 
corespunzatoare a acestora ,in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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