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387,748,240.12    lei 

din care :

             Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------310,776,908.33             lei

   Care  se compune din: 

         Terenuri in valaloare de---------------------------------------------------- 144,882,243.13             lei

         Grupa I construcţii ------------------------------------------------------------- 163,684,315.69             lei,

         GRUPA   II  Instalaţii , mijloace de transport, animale si plantaţii - 2,090,027.36                 lei

( concesiunea de la Staţia de epurare şi Uzina de apă.)

( tunuri mobilier stradal,monument  )------------------------------------------------------------------------------------------87,836.47                      lei

Necorporale  - Ct.206 - înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive -------------- 32,485.68                      lei

     Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26,683,714.03               lei

          Terenuri in valoare  de ---------------------------------------------------------- 8,195,405.73                 lei

         Grupa     I construcţii ------------------------------------------------------------------------------------------16,034,350.96               lei

1,527,630.58                 lei

                    926,326.76 lei

             Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3,691,454.05        lei

         Grupa  III Mobilier, aparatura birotică, echip. de protecţie a valorilor 
umane şi materiale şi alte active corporale în valoare de: ---------

  Active fixe Necorporale

     Domeniul privat 

         GRUPA II Echipamente,Instalaţii,mijloace de transport,animale si 
plantaţii,în valoare de:-----------------------------------------------------------------

Grupa   III Mobilier, aparatura birotica ,echip. de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 
în valoare de:

Valoarea totală  inventariară a patrimoniului aparţinând 
unităţii administrativ  teritoriale  este de  :

          Domeniul public  

 PRIVIND SITUATIA GESTIONARII  BUNURILOR CONFORM  ORDONANŢEI  
DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  art 289alin.(1)

RAPORT ANUAL

             - Inventarul patrimoniului aparţinând unităţii administrativ teritoriale  a fost realizat în luna decembrie 
2020 şi finalizat la data de 31.12.2020 , din care  reese că nu au fost diferenţe de minus sau plus ,iar pentru 
bunurile depreciate s-au intocmit liste de inventar separat pentu propunere la casare .

ROMÂNIA
U.A.T .ORAŞULUI  PECICA

               Având în vedere, ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  art 
289alin.(1),  prin care se solicită prezentarea unui raport asupra situaţiei gestionării bunurilor aparţinând unităţilor 

administrativ –teritoriale  supuse  inventarierii pentru anul 2020,
             - Examinând  dosarul cu rezultatul inventarierii prezentat de comisia de inventariere vă  prezint  
următoarele :



           -  ct. 208 -imonilizari necorporale -   în valoare de --------------------------------------------------------------3,688,999.05                 lei

            - ct. 205  -Licenţa de înreg. Marca  „PITĂ DE PECICA”------------ 2,455.00                        lei

             Total ------------------------------------------------------------------------------21,483,834.49               lei

             În curs de execuţie IMOBILIZARI NECORPORALE ---------------------------------------------------------------------------960,627.53                          lei

         Grupa I construcţii în curs de execuţie --------------------------------- 20,523,206.96                     lei

              Capitalul social în valoare de ---------------------------------------------------------------------- 141,710.00                    lei,

(La Uzina de  apă )

Materialele consumabile  în valoare de ----------------------------------------------------------------- 16,665.22                      lei

             (Combustibil solid,lichid ,furaje,consumabile)

Conturi de disponibil în valoare de -----------------------------------------------------------------------------2,490,632.47                 lei

( conturi la banci , pentru  venituri proprii şi suvenţii ,ct. sume de mandat ,garanţii gestionar)

Cont clienti , furnizori - 401,404,409,411,448,464 18,692,770.90               
(datorii, chirii , furnizori  )

              Materiale cu regim special   --------------------------------------------------------------------------2,371.74                        lei

(furnituri de birou cu regim special (chitanţe, facturi )
              Materiale cu regim special   - date la gestionari  ------------------- 19,440.96                      lei

                 2,541,616.89 lei

1,207,121.04                 lei

           Toate bunurile ce fac parte din domeniul public şi privat  au fost supuse inventarierii  pe  locaţii de gestiuni . 

Întocmit,                                                                                     Primar ,

Kelemen Niculina                                                  Petru Antal 

       Prezentăm  raportul  asupra situaţiei gestionarii bunurilor aparţinând unităţilor administrativ –teritoriale -  Consiliului 
Local în şedinţa de lucru  , conform ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ  art 155 
alin.(3)lit.a.

      Bunuri de natura obiectului de inventar în valoare de:------------------

IN CURS DE EXECUTIE TOTAL  :

    CT. 803.30-CUSTODII –ROMTELECOM,CONS. JUD.ARAD

( PUG- plan urbanism,SF+consultanta parc langa ferma de bivoli,S.F. inbunatatirea eficientei energetice)

 Sc. 20 clase , Proiect extindere si mod. infrastructura cu apa si apa uzata din fonduri Sturcurale cofinatate 
Compania de apa Arad  ,SF.PT+utilitati locuinte sociale romi,SF.+PT. Caminul cultural Turnu,Proiect 
tranfrontalier pompieri Nadlac-Pecica -Battonya,Gradinita 4 gr.PP,Construire- extindere Scoala nr.2,Proiect 
transf.trditions OVER the  time and ACROSS the BORDER NR.RO HU 156 -pomana porcului si ignat,Proiect 
parc public langa  ferma bivoli , Extindere Liceu Gh.Lazar,Modernizare starazi loc. Pecica ,MOD. STR. 
419,420,421, MOD. ALEI ZONA IRIL STR.1,etc...)    


