
RO MANIA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR. {J . 
PRIVITOR LA: Aprobarea raportului asupra situatiei gestionarii bunurilor comunei Otesani, 

judetul Va/cea, pentru anul 2021. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, întrunit in sedinta ordinara,publica, pe data 
de 30 martie 2022,la care participa un numar de 1 O consilieri, din totalul de 11 consilieri in functie , 
abesntand domnul consilier Zabava Fanel; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Darnescu Stefan, 
ales in sedinta de consiliu din data de 07 februarie 2022; 

Luand in dezbatere: 
- Referatul de aprobare înregistrat la nr.1118 din 21 februarie 2022 si proiectul de hotarare 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul comunei, cu privire la aprobarea raportului asupra 
situatiei gestionarii bunurilor comunei Otesani,judetul Va/cea, pentru anul 2021 ; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei Otesani, judelui 
Va/cea, înregistrat la nr. 1119 din 21februarie2022; 

- Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, Înregistrat la nr.17 31 din 24 martie 2022, 
Avizul Comisiei Buget - Finante, înregistrat la nr.1 7 45 din 24 martie 2022 si Avizul Comisiei Cultura, 
Protectie Sociala. lnvatamant, înregistrat la nr.1746 din 24 martie 2022, prin care se propune aprobarea 
proiectului de ho tarare informa si continutul initiat de primar ; 

Respectand procedura prevazuta de Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procesului-verbal de afisare; 

ln conformitate cu prevederile art. 7. alin. (1). din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129. alin.(2). lit.c) . si art.289. alin.(1). din O.U.G. 
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În teme iul art. 13 9 si art.J 96 alin. (1). lit. a) . din O. U. G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, cu un număr de 1 O voturi "pentru " din totalul de 1 O voturi 
exprimate, adoptă următoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aproba Raportul asupra situatiei gestionarii bunurilor comunei Otesani, judetul Va/cea, 
pentru anul 2021, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.-Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare d-lui Primar al comunei 
Otesani, Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Otesani, Institutiei Prefectului 
judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate si va asigura aducerea la cunostinta 
publica prin afisare la sediul Consiliului Local sipe pagina de internet. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 



RAPORT 

ANEXA 
LA H.C.L. NR. [ţ 130.03.2022. 

privind situatia gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii 
administrativ- teritoriale Otes.ani pentru anul 2021. 

În conformitate cu prevederile articolului 289 - Inventarierea bunurilor din domeniul 
public al unitatilor administrativ-teritoriale - din O. U.G. nr. 5712019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ".. . toate bunurile aparfinând 
unităfilor administrativeteritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale şi 

judefene li se prezintă anual de către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, un 
raport asupra situa/iei gestionării bunurilor " . 

În conformitate cu prevederile art. 8, art.9 din Legea nr. 8211991 - Legea 
contabilităfii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a OMFP nr.286112009 - pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea generală a elementelor de activ şi 
pasiv definute trebuie efectuată cel pufin o dată pe an. 

Prin dispozifia primarului nr. 19312021 s-a constituit comisia de inventariere a masei 
impozabile, a elementelor de natura activelor fixe , datoriilor si capitalurilor proprii detinute 
de Comuna Otesani si unitatile subordonate Consiliului local al Comunei Otesani. la finele 
anului 2021. 

Scopul principal al inventarierii îl constituie stabilirea situa/iei reale a patrimoniului 
unita/ii şi cuprinde toate elementele patrimoniale, precum şi bunurile şi valorile definute cu 
orice titlu, apar/inând altor persoane fizice sau juridice, în vederea întocmirii bilanţului 
contabil care trebuie să asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situa/iei 
financiare şi a rezultatelor obfinute. 

În urma inventarierii, comisia a stabilit rezultatele inventarierii, după cum urmează: 
Active totale: 85.639. 742 lei 
- active fixe corporale (inslululii tehnice, mijloace de transport, aparatura birotica, 

mobilier, etc)-1 .066. 773 lei. 
- terenuri, cladiri, active fixe corporale in curs- 84.525.362 lei. 
- stocuri (materiale si obiecte de inventar)- 624. 691 lei. 
- creante curente( creante din operatiuni comerciale, creante bugetare, etc) -

721.954 lei. 
- disponibiliati in lei la banei si trezorerie, alte valori - 25.570 lei. 
Datorii totale: 18.412 lei - datorii ne curente (garantii gestionari, etc) - JO. 3 7 5 lei. 
- datorii curente (furnizori, datorii comerciale, etc.) - 901.280 lei. 
- salarii angajati -94.661 lei., 
- datoriile institutiei publice catre bugete (contributiile sociale) -54.114 Alte drepturi 

69.300 lei 
Capitaluri proprii:88.807. 477 
- fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public - 79. 750.900 lei. 
- rezultatul reportat - 19. 689. 707 lei . 
- rezultatul patrimonial al exercitiului - sold debitor- I O. 633.130 lei. 

~ 
PRESEDIN DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 
BONDOC ELENA - EL/ODORA. 


