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Raport asupra situaţiei
gestionării bunurilor care apartin municipiului Falticeni,
pe anul 2019

Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 03 iulie 2019 privind codul administrativ
prevede la art. 289 al 1ca “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativteritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă
anual, de către autoritatea executivă, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor”.
Prin Dispoziţia nr.920 din 05.11.2019 s-a dispus inventarierea anuală a
patrimoniului Municipiului Fălticeni, în perioada 20.11.2019-10.12.2019.
Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numărare, cântărire, măsurare, dupa
caz. Toate bunurile inventariate s-au înscris în liste de inventariere, care s-au
întocmit pe locuri de depozitare, pe gestiuni, pe categorii de bunuri, separat pentru
domeniul public şi domeniul privat al municipiului. Inventarierea s-a efectuat in
prezenţa gestionarilor, carora li s-au luat declaraţii pe propria răspundere la începutul
şi la sfârşitul operaţiunii de inventariere.
Terenurile şi clădirile aparţinând Municipiului Fălticeni au fost reevaluate in
anul 2019,conform prevederilor legale.
La sfirsitul anului 2019 s-au inventariat terenuri in valoare de 206.347.768,69
lei, din care:
- 157.603.508,10 lei aparţinând domeniului public,
- 48.603.275,20 lei aparţinând domeniului privat
140.985,39 lei amenajari de terenuri
In ceea ce priveşte inventarierea construcţiilor s-au întocmit liste de
inventariere distincte pentru cele aparţinând domeniului public, respectiv domeniului
privat, ambele totalizand 398.712.568,59 lei, din care:
- construcţii aparţinând domeniului public, in valoare de 369.635.375,55, lei,
- construcţii aparţinând domeniului privat, in valoare de 17.057.618,34 lei;
- construcţii aparţinând domeniului privat al statului (blocuri ANL), in valoare de
12.019.574,40 lei.
Activele fixe aparţinând grupei a doua (instalaţii tehnice şi mijloace de
transport) sunt in valoare totală de 98.647.931,62 lei, din care bunuri in valoare de
79.974.817,23 lei aparţin serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare şi sunt
concesionate către SC ACET SA.
Activele fixe reprezentând mobilier, aparatură birotică, echipamente de
protecţie a valorilor umane şi materiale ( grupa 3) sunt în valoare de
10.391.407,65 lei, din care cea mai mare pondere o au cele de la Muzeul de Arta Ion
Irimescu intrucat include bunurile din colectia muzeului.
În patrimoniul Municipiului Fălticeni, la data de 31.12.2019 se aflau
următoarele obiective în curs de execuţie:

Reabilitare retea strazi urbane PNDL - SF +PT
SF Locuinte pentru tineri destinate inchirierii - Ana Ipatescu 51
Dotare covor pavele cauciuc – Parcuri joaca
Amenajare loc joaca str. Republicii
Reabilitare termica scoala Cuza - SF
Refunctionalizare atelier mecanic Nicu Gane
Restaurare monument istoric - Casa Sadoveanu
Reabilitare Pod 2 Graniceri - PNDL
Locuinte pentru tineri - spec. in sanatate str. Armatei ( Sf)
Reabilitare termica corp B - Muzeul IrimescuReabilitare termica Sala pictor Aurel Baesu

1.580.397,04
192.638,23
124.992,84
130.000,00
29,280.00
88,900.00
70,080.00
2.615.031,93
26,834.50
22,610.00
20,230.00

Reabilitare termica microhotel Complex Sportiv- vestiare Nada Florilor
Reabilitare si consolidare primarie
Reabilitare termica - extindere cladire primarie
Modernizare arhitecturala peisagistica- Piata civica Nada Florilor

20,230.00
47,600.00
55,930.00
1.758.074,29

Modernizare arhitecturala peisagistica- Parc Public - Mihai Eminescu
Gradinita Ion Dragoslav
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Ion Irimescu - DALI
Reabilitare, modernizare sistem iluminat public - SF+ consultanta
Construire Cantina Scoala Ion Irimescu
Restaurare monument istoric Muzeul Falticenilor Vasile Ciurea
Reparatie Statie de Filtrare Baia 3 ce alimenteaza cu apa potabila mun
Falticeni
Reabilitare trotuare si scari Bd Revolutiei
Alimentare gaz metan Scoala Gimnaziala Ion Irimescu
Reabilitare termica Scoala Gimnaziala Vasile Ciurea – prin FEDR
Reabilitare termica internat CT Mihai Bacescu– prin FEDR
Reabilitare termica cantina Nicu Gane– prin FEDR
Reparatie retea de colectare si transport ape pluviale
Sistematizare verticala Spital Municipal Falticeni
Reparatii interioare GPP Dumbrava Minunata
Reparatii interioare corp principal Scoala
Spital municipal Falticeni – constructie in curs de executie

113,281.81
92,820.00
23,900.00
153,947.31
1.112.781,69
84.950,00
211.722,76
35.562,00
23.800,00
939.088,73
1.446.162,18
952.755,49
4.105,00
68.058,10
48.179,80
35.628,40
77.877.265

Valoarea totală a acestor active fixe în curs de execuţie este de
90.006.837,10 lei, iar receptia finală a obiectivelor se va face la finalizarea
lucrărilor.
Activele financiare necurente (titluri de participare) prezintă un sold de
600.317 lei, constant in ultimii ani, si reprezinta contributia in bani si in natura a
Municipiului Falticeni ca aport la capitalul social al societatii ACET SA, care are ca
obiect de activitate serviciile de apa-canal.
Activele fixe necorporale sunt in valoare de 1.498.754,92 lei şi reprezintă
programe informatice, licenţe, PUG, strategia integrata de dezvoltare urbana etc.
La 31.12.2019, stocurile erau următoarele:
- materiale auxiliare
43.752,49 lei
- combustibili
85.326,81 lei
- piese de schimb
19.781,79 lei

- hrana
- alte materiale consumabile
- obiecte de inventar
- produse finite

82.430,44 lei
686.913,00 lei
12.637.696,13 lei
8.553, 00 lei

Conform Procesului verbal al Comisiei centrale de inventariere, nu s-au
constatat lipsuri în gestiunile inventariate.
Ordonatorii tertiari de credite au efectuat operatiunea de inventariere individual,
conform normelor legale .
Față de cele prezentate mai sus, pot spune că, în anul 2019 gestionarea
bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Fălticeni s-a realizat în mod
corespunzător si legal, asigurându-se prin aparatul de specialitate din cadrul
Primăriei administrarea și păstrarea corespunzătoare a cestora, în conformitate cu
prevedrile legale în vigoare.
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