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 R O M Â N I A 
 M U N I C I P I U L  M A R G H I T A 

M A R G I T T A  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S – M A R G H I T A  
 T O W N 

415300- Marghita,  Bihor                            telefon:+40259362001                      
Calea Republicii,  nr.1,                                           +40359409977                          
Cod fiscal 4348947                                          fax: +40359409982                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    e-mail: primaria@marghitaonline.ro 
SERVICIUL  BUGET-CONTABILITATE  

                                                                                                                         
Raport  

privind situaţia gestionării patrimoniului privat al Municipiului Marghita 
şi al inventarierii acestuia 

 pe anul 2019 
 
            În conformitate cu prevederile: art.357 din O.U.G.57 /2019 privind Codul 
administrativ „Inventarierea bunurilor imobile din domeniul privat  al unităţilor administrativ-
teritoriale 
    (1)  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale se 
întocmeşte şi se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea 
executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuţiile respective, după caz. 
    (2)  Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin dispoziţia autorităţii executive a fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale. 
    (3)  Comisia prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a actualiza inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de 
la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. 
    (4)  Inventarul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale; Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată;OMF 
2861/09.10.2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.  

              Bunurile care aparţin domeniului public si privat  al municipiului Marghita intră în 
sfera de activitate a Serviciului buget-contabilitate, in ceea ce priveste partea de evidenţă 
tehnică operativă  şi  evidenţă contabilă. 
              Prin Dispoziţia Primarului nr.547/ 28.11.2019 a fost constituită comisia centrală şi 
subcomisiile de inventariere pe gestiuni în vederea efectuării inventarierii  patrimoniului 
unităţii administrativ teritoriale, respectiv a municipiului Marghita, luându-se ca dată de 
referinţă, data de 31 decembrie  2019, inclusiv  disponibilităţilor băneşti (lei şi  valută) aflate 
în conturi la bănci, la unităţile Trezoreriei Statului şi în casieria unităţii pentru care data de 
referinţă este 31 decembrie sau ultima zi lucrătoare a anului.     
             In cursul anului 2019 , a fost continuata  activitatea de evaluare  de catre un expert 
evaluator  autorizat membru  ANEVAR  in ceea ce priveste evaluarea bunurilor UAT 
Marghita , din categoria terenuri apartinand domeniului public cat si privat  .  

               Inventarierea s-a efectuat în perioada  02 decembrie 2019 – 31 decembrie 2019, fiind 
inventariate mijloacele fixe, obiectele de inventar, materialele, biletele cu valori, 
disponibilităţi băneşti din casieria unităţii, după parcurgerea procesului de instruire a 
comisiilor şi semnarea proceselor verbale de instruire conform OMF. 2861 /09.10.2009 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii  patrimoniului.  

              Rezultatele inventarierii au fost consemnate in Procesul- Verbal incheiat la data de 
09.01.2020 , inregistrat sub nr 151 , incheiat de catre Comisia Centrala de inventariere. 
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 DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI  MARGHITA – (PRIMĂRIE) 

                   Domeniul public evidenţiat în gestiune sub denumirea – PRIMĂRIE, cuprinde grupele  
de mijloace fixe clădiri. 

                    Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate este de  746 243.45 lei: 
            a) Clădire sediu primărie..................................................................................128.74 lei 
            b) WC public din beton.............................................................................88 148.03   lei 
            c) Cladire din aleea Tineretului , amenajata ca si hala comerciala ...........21 166.06   lei 
            d) Castel apa cimitir  .................................................................................31 673.09  lei 
            e) Post Trafo ..............................................................................................15 874.56  lei 
            f) WC Public –parc .............................................................................. ..143 857.45  lei 
            g) Punct sanitar Chet.................................................................................43 348.88  lei 
            h) Punct sanitar Ghenetea..........................................................................12 879.34  lei 
            i) Cladire centrala langa posta....................................................................13 929.89  lei 
            j) Complex stomatologic..........................................................................375 237.41 lei 
        Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
     DOMENIUL PUBLIC – STRAND MUNICIPAL 
 

          Domeniul public evidenţiat în gestiune sub denumirea – STRAND MUNICIPAL,  
valoarea acestei obiectiv este 11 021 434.82 lei.  

                 Domeniul public cuprinde urmatoarele mijloace fixe incadrate in categoria constructiilor:  
rezervor, statia de pompare, vestiar si grup sanitar, retele electrice exterioare, drumuri in 
incinta,  retele de apa potabila, put forat, retele de alimentare cu apa termala, retele de 
canalizare, statia de epurare, retele de canalizare pluviala, retele de canalizare apa termala, 
bazin termal adulti, bazin termal copii, dren descarcare incinta, dusuri exterioare ,cladiri 
magazii si teren care are o valoare de 5 757 410 lei. 

                Aceste bunuri au fost date in administrare  catre SC PARC BALNEOMAR SA 
MARGHITA . 
            

 DOMENIUL PUBLIC -  GESTIUNEA  STADION  
             Domeniul public  cuprinde grupele  de mijloace fixe clădiri, sală de sport,cladire 

magazie, conducte de apă, drum de acces, gard de plăci, gard de plasă, gard prefabricat,  
poartă de fier, teren de fotbal, tribună de zid. 

           Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate este de.........2 432 779.86 lei:  
Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
           
  DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA  CREŞĂ   

          Domeniul public  cuprinde grupele  de mijloace fixe clădiri. 
          Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate este de..............1.203.864,04 lei. 
Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
      
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA PIAŢA OBOR   

     Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe construcţii, respectiv gard , poarta de 
intrare, groapa de dezinfectare- decantor. 
       Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de ..........30 860.94lei. 
  Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic      
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DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA PIAŢA AGROALIMENTARĂ  
       Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe construcţii, respectiv hala deschisa, 
copertina din str. N. Balcescu. 
       Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de ........441 067.42 lei. 
  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
  

DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA CAMIN CULTURAL CHET 
       Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe construcţii, respectiv Caminul 
Cultural Chet. 
       Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de ........108.121,01 lei. 
  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferente între soldul faptic şi cel scriptic. 
Comisia  de inventariere a constatat un stadiu avansat de degradare  a cladirii , fapt pentru 

care au  propus demararea procedurilor de demolare a acestei constructii . 
 
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA BIBLIOTECĂ 

     Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri , respectiv cladirea Bibliotecii 
Municipale . 

     Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de........................26,55 lei. 
  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

        
DOMENIUL PUBLIC – EVIDENTA POPULATIEI 

     Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri . 
     Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de........................202 375.45lei. 

  Concluzii:   
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

       
DOMENIUL PUBLIC– GESTIUNEA SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂ CANALIZARE ŞI SALUBRIZARE 
 
        Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe construcţii, împrejmuiri prefabricate 
beton, castele de apă, decantoare, staţii de epurare, reţele de canal, conducte de apă, puţuri de 
apă, canale de colectare stradale, grătare curăţire mecanică, deznisipator, bazin de aerare, 
platformă destindere, reţele electrice, platformă destindere,   zid de sprijin,  platforme de 
gunoi.  
       Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de.......41 382 329.30 lei.    
Concluzii: 
 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
          Aceste bunuri au fost date in administrarea SERVICIUL  PUBLIC  DE  
ALIMENTARE  CU  APĂ  CANALIZARE  ŞI  SALUBRIZARE  

 
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN 
GOGA” 
          Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri, respectiv, clădiri şcoală,sală 
de gimnastică,  clădire şcoala Ghenetea  , magazii, boxă pentru combustibil.    
         Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de......8 943 113.32 lei 
Concluzii: 
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              ● Nu au fost constatate diferente intre soldul faptic si cel scriptic . 
 
    DOMENIUL PUBLIC – GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 

                          Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri .  
                  Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de..........1 875 896.73 lei. 

  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic    

 
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA SALA DE SPORT 
       Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri, Sala de Sport , teren de 
handbal şi 150 de locuri pentru spectatori .                  
   Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de.........2 728 743.09lei . 
Concluzii:  
      ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA GRUPUL ŞCOLAR  ” HOREA” 
         Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri şcoală, cămin  cu 120 locuri, 
instalaţie încălzire centrală, internat atelier, internat, şc.  veche,  parc auto, poligon rampă, 
seră cu sticlă, şopron atelier, şopron furaje, şopron lemne şc. veche, goreu porumb, statuia 
„Horea”, clădire cantină cu sală de mese, tribună sport, staţie de autobuz, gosp. anexă 
animale. 
       Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de .............  8 361 715.58 lei . 
Concluzii:  
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
 
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA   LICEUL TEORETIC ”HORVATH JANOS”. 
          Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri, respectiv, clădirea scolii cu  
clase I- VIII T.Vladimirescu,2 clădiri de  şcoală in Cheţ, cantină, cladirea liceului ( fostul  
internat) , incălzire instalaţii gaz T.Vladimirescu, cladirile gradinitelor din str Jean Calvin si    
1 Decembrie , cladirea noua situata pe str 1 Decembrie nr 5. 
         Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de..........9 387 730.30 lei 
Concluzii : 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA ZONE VERZI  
                    Domeniul public cuprinde  amenajarile  de teren efectuate la parcuri. 
                   Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de……. 3 623 506.04 lei 

  Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
        
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA SPAŢIU LOCATIV 

                Domeniul public cuprin mijloacele  fixe, baracă din lemn şi baracă din cărămidă, donate de 
catre Fundatia Elim . 

                 Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de…………… 180 523.71  lei 
  Concluzii:       
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

        
 
DOMENIUL PUBLIC – TERENURI, DRUMURI COMUNALE , STRAZI  
            Domeniul public  include valoarea celor 176 Drumuri de exploatare  care apartin 

Municipiului Marghita , conform Anexei nr 6 a Monitorului Oficial nr 671 din anul 2002 , 
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valoarea  strazilor din Municipiul Marghita , inregistrate in aceeasi anexa a Monitorului 
Oficial  si valoarea terenurilor de sub cladirile apartinand domeniului public al UAT Marghita   

. 
              Valoarea bunurilor din domeniul public   este de ..................................102 884 164.61  lei 

  Concluzii:       
    ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.  
 

 Domeniul Privat al UAT Municipiul Marghita 
         

DOMENIUL PRIVAT - GESTIUNEA –PRIMĂRIE 
       Domeniul privat – a fost inventariat: 
    Mijloacele fixe, în valoare de  ...............................................................  3 497 204.68 lei   
    Obiecte de inventar, în valoare de ............................................................ 433 603.08 lei 
    Materiale..........................................................................................................2 300  lei       
           Mijloacele fixe inventariate:    Garaj, garaj cu 4 boxe, microbus Wolkswagen Crater, 
autoturism Renault Megane, autoturism Skoda Octavia, Autoutilitara Wolkswagen Cratter , 
Microbuz Scolar 16+1 locuri, pivniţă, porti de acces,  instalaţie de gaz, xerox copiator,  aparat 
climă, sistem de securitate, leptopuri, , cazan oţel mega prex,   fântână,  masă extensibilă, 
mobilă combinată ,  casă de bani, extindere SRM,  sisteme de calcul,  programe informatice, 
imprimante ,PUG , Statii de autobus ,ateliere si magazii , garaje amplasate in incinta SPACS 
Marghita . 
            Concluzii: 
             ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.              
              
 DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI  MARGHITA – ( SPATII VERZI ) 
            Au fost inventariate: 
    Mijloacele fixe.........................................................................................471 083.91 lei 
    Obiecte de inventar..................................................................................308 203.88 lei 
Mijloacele fixe inventariate sunt:  motocompactor,  drujbă, 2 buc tractor, 2 buc remorca 
tractor, trailerauto 3.5 tone,picamer Bosch,motocositoare,emandor de inaltime,generator  de 
curent trifazic, hinte cu  4 scaune, electropompe submersibile. 
 Obiecte de inventar inventariate, sunt in general : banci in parc, cosuri de gunoi stadale, 
unelte pentru activitati in parcuri, echipamente de lucru pentru muncitori, motocoasa, masina 
de tuns gazon, carusel pentru parcuri, topogan,pistol de vopsit si de umflare amvelope . 
      Concluzii: 
            ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

● Obiectele de inventar propuse pentru casare, de comisia de inventariere sunt în 
valoare de 160  lei gest.Gosp.Comunala,respectiv obiecte de inventar Zone verzi in val.de  
 10 804.09  lei  .  
             
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA STADION    
             Au fost inventariate: 
  Mijloace fixe ............................................................................................... 11 057.20  lei           
 Obiectele de inventar....................................................................................10.090,06 lei. 
  Mijloace fixe, respectiv: masina de tuns iarba . 
 Obiectele  de inventar  existente in sold la 31.12.2019 sunt in principal , unelte, banci, scari 
aluminiu 
        Concluzii: 
                ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
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DOMENIUL PRIVAT – ARMATA 
                    Au fost inventariate: 
            Mijloace fixe ................................................................................ 1 951 028.76  lei 
    Mijloacele fixe,  drum şi alei de macadam, retele de alim cu apa si canalizare, cladirea din 
str. Eroilor unde functioneaza AJOFM si alte sedii de partide politice,cladirea unde 
functioneaza Universitatea de Vest „Vasile Goldis ” . 
          Concluzii: 
                     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.     
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA  SPITAL „Dr. POP MIRCEA„ 
                        Au fost inventariate: 
          Mijloace fixe .... ……………………………………………...791 784.31 lei  
Mijloace fixe construcţii, respectiv birouri, garaje, canal termic, dispensare medicale pe str. 
Calea Republicii ,  poarta,  fântână, centrală termică.  

  
       Concluzii: 
            ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.             
           
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- CREŞĂ   

                       Au fost inventariate. 
          Mijloace fixe .... ……………………………………………………...6 637.17 lei. 
         Obiectele de inventar.......................................  ..................................41 553.17 lei. 
          Hrana …………………………………………………………………   117.75 lei 
           
Concluzii: 

                 ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
           ● Obiectele de inventar propuse pentru casare, de comisia de inventariere, sunt în 
valoare de  3 372.24 lei . 
          
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- EVIDENŢA POPULAŢIEI   

                       Au fost inventariate. 
          Mijloace fixe .... ……………………….……………………….……..44 245.09 lei. 
         Obiectele de inventar..............................................................................61 937.99 lei 
         C. I. – 73  bucăţi ...........................................................................................F.V. 
 
           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
            
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- PIAŢA- OBOR   

                       Au fost inventariate. 
          Mijloace fixe .... ……………………….......................................... 355 343.40 lei. 
          Obiectele de inventar..........................................................................32 737.54 lei. 
 Concluzii: 
        ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic 

    
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- PIAŢA- AGROALIMENTARĂ   

                       Au fost inventariate. 
         Mijloace fixe .........................................................................................312 165.23 lei 
         Obiectele de inventar.............................................................................125 324.97 lei       
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        Bilete piata.............................................................................................. 148 500 lei 
        Materiale......................................................................................................1 600 lei 
     Concluzii:   
           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.   

             ● Obiectele de inventar propuse pentru casare, de comisia de inventariere, sunt în 
valoare de    137.10  lei  
          
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- GHENETEA ( GRAJD SI CAMIN 

CULTURAL)  
 

                       Au fost inventariate, cladirea grajd Ghenetea si cladirea Caminului Cultural 
Ghenetea 
          Mijloace fixe  în valoare de…………. ……………………………… 39 025.70 lei 
    Concluzii: 
            ●  Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.   
           
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- CĂMIN CULTURAL CHEŢ  
 

                       Au fost inventariate. 
             Mijloace fixe  în valoare de…………. ……………………………… 32 136.77  lei  
               

                        ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.  
        
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- BIBLIOTECA  

                        
      Au fost inventariate. 
          Mijloace fixe .... ……………………………………………………… 9 658.39 lei. 
          Obiectele de inventar............................................................................135 658.87 lei. 
Concluzii: 
           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.      
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- SPAŢIU LOCATIV INCLUSIV ANL 

                       Au fost inventariate.           
         Mijloace fixe .............................................................................78 682 218.89 lei          
  

Concluzii:   
              ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.              

 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNE SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂ CANALIZARE ŞI SALUBRIZARE   
                       Au fost inventariate.           
         Mijloace fixe ..................................................................................2 061 203.13 lei.        
         Obiectele de inventar.........................................................................366 270.26 lei 
  Concluzii: 
               ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.  
               ● Comisia de inventariere propune  spre casare si obiecte de inventar in valoare de 
 14 985.25  lei , reprezentand containere  pentru gunoi menajer 
                       
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- APĂRAREA CIVILĂ  
                       Au fost inventariate. 
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          Mijloace fixe .... …………………………………………………...……111 458.99 lei. 
         Obiectele de inventar.................................................................................... 4 884.28 lei. 
 Concluzii: 
            ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.   
 
Comisia de inventariere propune  spre casare si obiecte de inventar in valoare de 198 lei si 
mijloace fixe in valoare de 3 696.74 lei, reprezentand motopompa apa, uzata fizic 
 
            
 DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- CABINET MEDICAL SCOALA  
                       Au fost inventariate. 
          Obiectele de inventar................................................................................9 123.44 lei. 
Concluzii:   
          ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic  
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- CABINET MEDICAL  CHET   
                       Au fost inventariate. 
         Obiectele de inventar............................................................................4 046.50 lei 
Concluzii: 
            
           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.     
            
            
DOMENIUL PRIVAT – SC PARC BALNEOMAR SA  MARGHITA 
 
                       Au fost inventariate. 
          Mijloace fixe......................................................................................228 092.37lei 
         Obiectele de inventar..........................................................................106 704.04lei 
          
 ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic 
 
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN 
GOGA” 
          Domeniul privat cuprinde 1 buc dulap – mijloace fixe.    
         Valoarea bunurilor din domeniul privat  inventariate  este de......2.723,58 lei 
Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
    DOMENIUL PRIVAT – SALA DE SPORT 

               Valoarea bunurilor – obiecte de inventar- inventariate  este de..........987.70 lei. 
  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” 
          Domeniul privat cuprinde  : sistem de alarma si sistem de incalzire si preparare apa 
calda menajera cu sistem ecologic tip pompa de caldura   
         Valoarea bunurilor din domeniul privat  inventariate  este de......812 682.18 lei 
Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.       
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA LICEUL TEORETIC „HORVATH JANOS ” 
          Domeniul privat cuprinde  : mijloace fixe care se regasesc in cantina sociala .   
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         Valoarea bunurilor din domeniul privat  inventariate  este de......126 513.82 lei 
Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic 
       
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA  POLITIA LOCALA  
          Domeniul privat cuprinde  – mijloace fixe de categoria mijloacelor de transport si 
sistemul de monitorizare video .    
         Mijloace fixe  domeniul privat  inventariate  este de....................956 448.80 lei 
         Obiecte de inventar in valoare de .................................................123 751.89 lei 
Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
      ● Comisia de inventariere propune  spre casare  obiecte de inventar in valoare de 
 20 338.34  lei , reprezentand  uniformele care sunt depasite , cu stadiu avansat de uzura. 
 
  DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA TERENURI  
 
       Cuprinde terenuri apartinand domeniului privat al UAT , care au fost evaluate incepand 
cu anul   2015 de catre evaluator autorizat ANEVAR , fara insa a fi finalizat in intregime, 
activitate care va continua si in anul 2020 . 
         Valoarea terenurilor  din domeniul privat  inventariate  este de......16 092 185.95 lei 
Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
 
       
INVENTARIEREA CREANŢELOR SI INVESTIŢIILOR IN CURS DE EXECUŢIE. 
        Au fost supuse inventarierii prin valorificarea si confirmarea pe baza extraselor, 
soldurilor debitoare  si creditoare ale conturilor de creanţe si datorii, potrivit „extrasului de 
cont”. 
      
                 Activele corporale in curs  , inventariate  la     sfarsitul anului  2019      sunt  , in valoare de 
8 723 788.20   lei , respectiv : 
 
      -  Reabilitare  spatii verzi intre blocuri                           51559.20 lei 
      - Construirea  de locuinte sociale pentru rromi              57673  lei 
     -  Reabilitare strazi in centrul municipiului                 104859.36    lei 
     - Infiintare retele de apa si canalizare menajera in cartierul Lapis, in     valoare de                                                                 
3 837 462.48  lei 
    -   Infiintare retele de apa si canalizare in Chet si Ghenetea   2 247 781.40 lei 
    -   Amenajare piata                                                        98 195.05  lei 
    -   Reabilitare pod peste raul Barcau                             87 611.24  lei 
    -   Reabilitare cladire sediu primarie                              74 818   lei 
    -   Intocmire PUZ Balnear                                             21 286   lei 
    -   SF instalatie incalzire pe biomasa                             69864   lei 
  - SF, PT Extindere canalizare in Marghita, retehnologizare statie de pompare str Horea                                                            
893 452.66  lei 
    - Reacualizare SF construire sala de mese str. J. Calvin  135 422.62 lei 
    - Consultanta RO-HU                                                     22 750 lei 
    - Reabilitare strazi, N. Balcescu, Garii                           33 051.42 lei 
    - Reabilitare biblioteca  POR –SF                                   92 820 lei 
    -Modernizare,Schimbat,iluminat,public–SF               257 060.44 lei                                                                
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    - Reabilitare cladire C.N.  “ O. Goga “                            26 775 lei 
    - Utilitati str. Dornei                                                      106 090.91  lei 
    - Centrul Multifunctional   Recreativ“ O. Goga “           141 610  lei 
    - Centrul Educational Octavian Goga                             115 430  lei 
    - Utilizare energie geotermala SF                                    202 635.42  lei 
    -  Schimbare destinatie zona Parc Balneomar                   45 580 lei 
 
  Au fost inventariate deasemenea bunuri apartinand tertilor, respectiv Consiliul Judetean Bihor 
in suma de 2 585 979.12 lei respectiv DJ 191 Marghita- Tasnad -2.232 km in valoare de 
 837 452.45 lei si DJ 191 F Marghita- Buduslau -1.9 km in valoare de 1 748 526.67 lei  
 
 
        
 

PRIMAR 
POCSALY  ZOLTAN  LADISLAU 


