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                             Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 24.03.2022        
 
 

Preşedinte de şedinţă                                                                           Contrasemnează 
Dionisie POP                                                                                        Secretar General  
                                                                                                            Cornelia DEMETER 

 
                                                               

 
Raportul  

privind situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al Municipiului Marghita şi al 
inventarierii acestuia  la sfârșitul anului  2021 

 
 
            În conformitate cu prevederile:  
              ● art. 289 din Legea administraţiei publice locale nr.57/2019, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare „Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ – 
teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Autorității deliberative i se prezintă anual ,de către 
autoritatea executivă ,un raport asupra situației gestionării bunurilor “ 

                            ●   Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată,  
                            ● OMF. 2861/09.10.2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

patrimoniului.  
              Bunurile care aparţin domeniului public și privat  al municipiului Marghita intră în 

sfera de activitate a Serviciului buget-contabilitate,salarizare,resurse umane, în ceea ce 
privește partea de evidenţă tehnică operativă  şi  evidenţă contabilă. 
              Prin Dispoziţia Primarului nr.672/ 23.11.2021 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  2021 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 .    
             În cursul anului 2021 ,s-au efectuat evaluări de către un expert evaluator  autorizat 
membru  ANEVAR  în ceea ce privește evaluarea bunurilor aparținând UAT Marghita . 

               Inventarierea s-a efectuat în perioada  07 decembrie 2021 – 31 decembrie 2021, 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 în Procesul- Verbal încheiat la data de 
05.01.2022 , înregistrat sub nr 113 , încheiat de către Comisia Centrală de inventariere. 

              Situația pe gestiuni în urma inventarierii este următoarea : 
  
  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 ............... 975 275,82 lei: 

            a) Clădire sediu primărie.................................................................................128.74  lei 
            b) Clădire din aleea Tineretului , amenajată ca si hală comercială ...........21 166.06  lei 
            c) Castel apa cimitir  .................................................................................34.675,70  lei 
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            d) Post Trafo ..............................................................................................17.379,47  lei 
            e) WC Public –parc ............................................................................. . . 157.495,14  lei 
            f) Punct sanitar Cheț................................................................................. 43 348.88  lei 
            g) Punct sanitar Ghenetea...........................................................................12 879.34  lei 
            h) Clădire centrala langă posta....................................................................13 929.89  lei 
            i) Complex stomatologic..........................................................................375 237.41  lei 
            j)Camin cultural Cheț..............................................................................108.120,79  lei 
            k) Clădire Magazie......................................................................................59.067,92  lei 
           l)Garaj cu 4 boxe......................................................................................94.672,54  lei 
           m) Pivnită.....................................................................................................37.173,72  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 .......................................................................  ..9.620.195,34 lei.  
                 Domeniul public cuprinde urmatoarele mijloace fixe încadrate în categoria construcțiilor:  

rezervor, statia de pompare, vestiar si grup sanitar, retele electrice exterioare, drumuri in 
incinta,  rețele de apă potabilă, puț forat, rețele de alimentare cu apa termală, rețele de 
canalizare, stația de epurare, rețele de canalizare pluvială, rețele de canalizare apa termală, 
bazin termal adulți, bazin termal copii, dren descărcare incinta, dușuri exterioare ,clădiri 
magazii și teren care are o valoare de 6.449.618,88 lei. 

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

     DOMENIUL PUBLIC -  GESTIUNEA  STADION  
          Domeniul public  cuprinde grupele  de mijloace fixe clădiri, sală de sport,clădire 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..................2.720.540,12 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 , poartă de  
intrare, groapa de dezinfectare- decantor. 
       Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de .... ...............389.129,96 lei. 
  Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
      

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 .....................467.184,32 lei. 
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  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
  

DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA BIBLIOTECĂ 
                   Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri , respectiv clădirea 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...............................209.744,09 lei. 

  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..................45.075.886,03 lei. 
   Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
     ● Comisia de inventariere propune  spre casare un mijloc fix reprezentând  statie de 

epurare în valoare de 501,81 lei, nr de inventor 10006 
 
          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..................9.503.850,27 lei 
Concluzii: 
              ● Nu au fost constatate diferente intre soldul faptic si cel scriptic . 
              ● Bunurile au fost date în administrare la C.N “O.Goga” 
 
DOMENIUL PUBLIC – GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 

                   Domeniul public cuprinde grupele de mijloace fixe clădiri .  
                  Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de.....................2.050.597,49 lei. 

  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic    
     ● Bunurile au fost date in administrare Grădiniței cu program prelungit NR 1. 

 
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA  LICEUL TEHNOLOGIC ” HOREA” 
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         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 ................  8.974.370,97 lei . 
Concluzii:  
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
       ● Bunurile au fost date în administrare Liceului  Tehnologic “Horea “ 
 
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, clădirea liceului ( fostul  
internat) , incălzire instalaţii gaz T.Vladimirescu, clădirile grădinițelor din str Jean Calvin și    
1 Decembrie , clădirea noua situata pe str 1 Decembrie nr 5. 
         Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de.............. .11.283007,80 lei 
Concluzii : 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
     ● Bunurile au fost date în administrare  Liceului  Teoretic “Horvath Janos “. 
       

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....................3.243.914,22 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……........... 4.031.419,33 lei 

  Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
       ● Comisia de inventariere propune  spre casare, Amenajari de terenuri- respectiv 
balansoar de 2 persoane în valoare de 9.852,97 lei- locația Eroilor și  Amenajare terenuri din 
str Pandurilor locația ANL topogane cu 3 turnuri în valoare de 12.310,10 lei  , și hinta cu 4 
scaune în valoare de 5.526,30 lei. 
DOMENIUL PUBLIC – GESTIUNEA SPAŢIU LOCATIV 

                   Domeniul public cuprin mijloacele  fixe, baracă din lemn şi baracă din cărămidă, donate   
de către Fundația Elim . 

                  Valoarea bunurilor din domeniul public inventariate  este de……………....197.637,36  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 aparțin 

Municipiului Marghita , conform Anexei nr 6 a Monitorului Oficial nr 671 din anul 2002 , 
valoarea  străzilor din Municipiul Marghita , înregistrate în aceeași anexa a Monitorului 
Oficial  și valoarea terenurilor de sub clădirile aparținând domeniului public al UAT Marghita   

            Valoarea bunurilor din domeniul public   este de .........................................120.554.775,60  lei 
  Concluzii:   
    ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.  
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DOMENIUL PUBLIC – TEREN AFERENT GROAPA DE GUNOI 
       Domeniul public ,include teren nr cadastral 102069 aferent groapă de gunoi în suprafață 
de 18.448 mp ,proprietate UAT Marghita ,dat în administrare la Consiliul Județean Bihor ,și 
care a fost inventariat conform adresei nr 13581/02.12.2021 
      Valoarea bunului din domeniul public inventariat este de................................18.193,71 lei 
    ● 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  ..................................................................  4.529.269,85 lei   
      Obiecte de inventar, în valoare de ............................................................... 436.637,66 lei 
     

• Mijloacele fixe inventariate: autoturism Renault Megane, autoturism Skoda 
Octavia, Autoutilitara Wolkswagen Cratter , 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 
,Cladire Magazin si Cladire Grajd  Ghenetea,Puț apa  Cheț.,Cabinet medical 
Cheț.,dătari cu tablete prin proiectul RO-HU 179,scena mobiă achiziționată prin 
proiectul RO-HU 283,dotari cu aparatura prin proiectul RO-HU 359, dotari în 
ceea ce privește realizarea ortofotoplanului, harta vector pe tipologii de 
date,serv de implementare a registrului de evidența națională a nomenclaturii 
stradale RENNS, integrare PUG în sistem-dotari conform proiectului POCA 
135923, 

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

• Comisia de inventariere propune pentru casare mijloace fixe în valoare de 
60.524,68 lei și obiecte de inventar în valoare de 47.027,43 lei 

 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA  POLITIA LOCALA  
       Domeniul privat cuprinde  – mijloace fixe de categoria mijloacelor de transport și 
sistemul de monitorizare video .    
         Mijloace fixe  domeniul privat  inventariate  este de.................................1.177.632,34 lei  
         Obiecte de inventar in valoare de .....................................................,......,....107.021,69 lei 
Concluzii:,, 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
       ● Comisia de inventariere propune  spre casare  obiecte de inventar în valoare de 
 59.792,22  lei , reprezentând  uniformele care sunt depăsite , cu stadiu avansat de uzură. 
              
DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI  MARGHITA  ( SPATII VERZI SI    
GOSPODARIRE COMUNALA) 
    Au fost inventariate: 
    Mijloacele fixe.................................................................................................518.555,51 lei 
    Obiecte de inventar..........................................................................................486.117,29 lei 
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Mijloacele fixe inventariate sunt:  motocompactor,  drujbă, 2 buc tractor, 2 buc remorca 
tractor, trailerauto 3.5 tone,picamer Bosch,motocositoare,emandor de înaltime,generator  de 
curent trifazic, hinte cu  4 scaune, electropompe submersibile. 
 Obiecte de inventar inventariate, sunt în general : bănci în parc, coșuri de gunoi stradale, 
unelte pentru activitați în parcuri, echipamente de lucru pentru muncitori, motocoasă, mașină 
de tuns gazon, carusel pentru parcuri, topogan,pistol de vopsit și de umflare amvelope . 
 Concluzii: 
                 ●   Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

• Mijloacele fuxe propuse spre casare de către comisia de inventar sunt în valoare 
de 9.516,82 lei 

     ●  Obiectele de inventar propuse pentru casare, de comisia de inventariere sunt în 
valoare de 14.353,86 lei lei gest.Gosp.Comunala,respectiv obiecte de inventar Zone Verzi în 
val.de  22.916,78 lei  lei  .  
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA STADION    
   Au fost inventariate: 
   Mijloace fixe .................................................................................................. 14.606,52  lei           
   Obiectele de inventar.......................................................................................12.498,02  lei. 
   Mijloace fixe, respectiv: mașina de tuns iarba . 
Obiectele  de inventar  existente in sold la 31.12.2021 sunt în principal , unelte, bănci, scări 
aluminiu 
Concluzii: 
                ●     Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 

• Comisia de inventariere a propus pentru casare Obiecte de inventar în valoare 
de 97,82  lei. 

  
 
DOMENIUL PRIVAT – ARMATA 
    Au fost inventariate: 
    Mijloace fixe ............................................................................................. 1.667.147,23  lei 
    Mijloacele fixe,  drum şi alei de macadam, rețele de alimentare cu apă și canalizare, 
clădirea din str. Eroilor unde functionează AJOFM,Oficiul de Cadastru și alte sedii de partide 
politice,clădirea unde funcționează Universitatea de Vest „Vasile Goldiș ” . 
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 ,  poartă,  fântână, centrală termică.   
Concluzii: 
            ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.      
DOMENIUL PRIVAT –GESTIUNEA SPITAL POR –SMIS 124065,DOTARI        
       Au fost inventariate 
       Mijloace fixe ..............................................................................................9.684.175,60 lei   
       Obiecte de inventar........................................................................................383.220,04 lei 
Mijloacele fixe reprezintă echipamente și aparate pentru diagnosticarea și investigarea 
sănătății,iar obiectele de inventar sunt aparate și dispozitive necesare diferitelor investigații și 
analize. 
Concluzii: 
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           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- CREŞĂ   
       Au fost inventariate. 
       Mijloace fixe .... ……………………………………………….….…,,,,,.......7.266,38 lei. 
       Obiectele de inventar.......................................  .............................................43.770,22 lei. 
           
Concluzii: 

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

        Au fost inventariate. 
        Mijloace fixe .... ……………………….………………..………...……......39.548,40 lei. 
        Obiectele de inventar......................................................................................63.537,97 lei 
         
           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
            
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- PIAŢA- OBOR   

          Au fost inventariate. 
          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 ...........................................................................................342.300,36 lei 
         Obiectele de inventar...............................................................................    129.915,35 lei       
         Bilete piața...............................................................................................      72.600,00  lei 
         Materiale...............................................................................................................1 600 lei 
Concluzii:   
           ● 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..................................................................................140.287,92 lei. 
Concluzii: 
Comisia de inventariere propune  spre casare , obiecte de inventar în valoare de 1.375,00 lei 
           ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.      
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- SPAŢIU LOCATIV INCLUSIV ANL 

         Au fost inventariate.           
         Mijloace fixe ANL....................................................................................83.960.404,71 lei  
         Mijloace fixe spațiu locativ.........................................................................1.922.190,31 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.           
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         Mijloace fixe ............................................................................................    357.607,33 
lei.        
         Obiectele de inventar....................................................................................191.066,65 lei 
Concluzii: 
               ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.  
               ● Comisia de inventariere propune  spre casare , obiecte de inventar în valoare de 
 96.670,27  lei , reprezentând :containere ,  și alte obiecte de inventar,care prezintă grad ridicat 
de deteriorare,iar serviciul de colectare a gunoiului menajer nu mai face parte din obiectul de 
activitate al SPAACS ,acesta  fiind în atribuțiunile firmei SC AVE BIHOR SRL        
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- APĂRAREA CIVILĂ  
          Au fost inventariate. 
          Mijloace fixe .... …………………………………………………............119.260,28 lei. 
          Obiectele de inventar....................................................................................14.809,61 lei. 
Concluzii: 
            ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.   
Comisia de inventariere propune  spre casare și obiecte de inventar în valoare de 653,00 lei, 
reprezentând  cizme de cauciuc, cazma fojată uzată fizic și vermorel electric. 
    
 DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA- CABINET MEDICAL SCOALAR  
          Au fost inventariate. 
          Obiectele de inventar......................................................................................9 123.44 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................................................................................................249.510,45 lei 
          Obiectele de inventar................................................................................... 73.153,26 lei 
 ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic 
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” 
          Domeniul privat cuprinde  : sistem de alarmă și sistem de încălzire și preparare apă 
caldă menajeră cu sistem ecologic tip pompă de căldură   
         Valoarea bunurilor din domeniul privat  inventariate  este de......................889.724,45 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 regăsesc în cantina scolara .   
         Valoarea bunurilor din domeniul privat  inventariate  este de........................46.521,90 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........................2.569,66 lei. 
  Concluzii: 
     ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic.   
 
DOMENIUL PRIVAT – GESTIUNEA TERENURI  
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       Cuprinde terenuri aparținând domeniului privat al UAT , care au fost evaluate începând 
cu anul   2015 de către evaluator autorizat ANEVAR , fară însă a fi finalizat în întregime, 
activitate care va continua și în anul 2022 . 
       Valoarea terenurilor  din domeniul privat  inventariate  este de................18.132.361,39 lei 
Concluzii: 
       ● Nu s-au constatat diferenţe între soldul faptic şi cel scriptic. 
INVENTARIEREA CREANȚELOR ȘI INVESTIȚIILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE. 
       Au fost supuse inventarierii prin valorificarea și confirmarea pe baza extraselor, 
soldurilor debitoare  și creditoare ale conturilor de creanţe și datorii, potrivit „extrasului de 
cont”. 
        Activele corporale în curs  , inventariate  la     sfârșitul anului  2021  sunt  , în valoare de 
 26.337.903,11   lei , respectiv : 
     - Bazin înot parteneriat cu Consiliul Județean                                                  31.062,95 lei  
     - Înființare rețele de apă și canalizare menajeră  
       în cartierul Lapiș, în valoare de                                                                  4.107.274,42 lei 
    -  Înființare rețele de apă și canalizare în Cheț si Ghenetea                        14.659.034,58 lei 
    -  Amenajare piață                                                                                            276.529,55 lei 
    -  Reabilitare pod peste râul Barcău                                                               2.076.124,28 lei 
    -  Reabilitare clădire sediu Primărie                                                                   172.576,50 lei 
     - SF, PT Extindere canalizare în Marghita, retehnologizare 
       stație de pompare str Horea                                                                        2.562.413,84 lei 
    - Reabilitare străzi, N. Balcescu, Gării                                                             110.788,85 lei 
    - Reabilitare bibliotecă  POR –SF                                                                    298.127,66 lei 
    - Modernizare,schimbat,iluminat public –POR 125299                                   399.197,70 lei 
    - Centrul Multifunctional   Recreativ“ O. Goga “                                            209.266,81 lei 
    - Centrul Educational Octavian Goga                                                               163.295,81 lei 
    - Utilizare energie geotermală SF                                                                     213.493,19 lei 
    - Semaforizare în Municipiul Marghita                                                                   581,21 lei 
    - Reparații  capitale locuințe sociale str Litoralului                                          457.482,61 lei 
    - Bază sportivă Tip I                                                                                            23.782,47 lei 
    -Utilitați autogară                                                                                                23.305,91 lei 
    - Adăpost pentru câini                                                                                              350,00 lei 
     -Gard Cimitir                                                                                                  62.249,23 lei 
-Imbunatatirea  infrastructurii rutiere agricole                                               133.382,42 lei 
-Reabilitare gospodarire de apa str Salcâmilor                                                69.078,55 lei 
-PUZ Complex Sportiv Salcâmilor                                                                  57.578,15 lei 
-Reabilitare str Vâlcelelor, Oituz,Dunării,Toamnei                                         41.437.26 lei 
-Stații de reîncarcare                                                                                        25.814,31 lei 
-Reabilitare str Cheț , Ghenetea                                                                      163.674,85 lei 
Au fost inventariate de asemenea bunuri aparținând terților, respectiv date in administrare ; 
Mijloace fixe  primate de la Consiliul Judetean Bihor 
 Reprezentând DJ 191 Marghita- Tăsnad -2.232 km în valoare de    …………... 837 452.45 lei 
                       DJ 191 F Marghita- Buduslău -1.9 km în valoare de…….….… 1 748 526.67 lei  
Inspectoratul județean de Poliție Bihor ………………………………………...... 83.160,78 lei  
reprezenând Pistol laser pentru viteză …………………………………………….77.962,73 lei 
                     Kit etilotest ..……………………………………………………….…5.197,85 lei 
Depozit neconform sortare gunoi.......................................................................17.602.102,22 lei 
Echipamente scoli- Colegiul National O.Goga………………………………..      13.619,55 lei 
Echipamente scoli Horvath Janos ………………………………………………..116.197,55 lei 
Constructii locuinte spatiu locativ………………………………………………..369.183,45 lei 
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Echipamente primite de la STS …………………………………………………  .23.447,43 lei 
Echipamente pentru Aparare Civila primite de la Consiliul Judetean…………….4.444,26  lei 
 
        


