Comisia pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în activitatea Curții de Conturi

APROBAT
pentru ședința Plenului
PREȘEDINTELE CURȚII DE
CONTURI
Mihai BUSUIOC

RAPORT
nr. 7/15.12.2020
referitor la modul de evidențiere a bunurilor din domeniul public al unităților
administrativ-teritoriale date în administrare
Comisia pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în activitatea Curții de Conturi
(denumită, în continuare, Comisia), constituită din:
Naniș Dragoș
Punguță Mariana
Rotariu Petronela
Mișu Mariana
Vișan Nicoleta

- președintele Comisiei
- membru
- membru
- membru
- membru

s-a întrunit în ședință de lucru, în data de 11.12.2020, conform prevederilor art.7 din Regulamentul
privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru aplicarea unitară a prevederilor legale
aplicabile în activitatea Curții de Conturi.
I. Obiectul solicitării
Comisia a luat în examinare următoarele documente:
- adresa nr.17992/09.09.2020 trimisă de Consiliul Județean Brăila, înregistrată la Curtea
de Conturi – Cabinet Președinte cu nr.8550/MB/14.09.2020, prin care se solicită instituției
noastre un punct de vedere referitor la modalitatea de înregistrare în evidența financiarcontabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, date
în administrare unităților sanitare publice de interes județean sau local
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- adresa nr.21/30.10.2020 trimisă de Asociația Directorilor Economici și Contabililor din
Județele din România, înregistrată la Curtea de Conturi – Cabinet Președinte cu
nr.10391/MB/06.11.2020, prin care se solicită reanalizarea concluziilor raportului nr. 12/2018 al
Comisiei pentru aplicarea unitară a prevederilor legale aplicabile în activitatea Curții de Conturi,
referitor la modul de evidențiere a bunurilor din domeniul public al unităților administrativteritoriale date în administrare, în contextul modificărilor legislative aduse de art. 290 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
II. Normele de drept care guvernează aspectele ce formează obiectul solicitării
1. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată cu
modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.287/2009 pentru aprobarea Codului Civil, cu modificările și completările
ulterioare;
4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
5. O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local,
cu modificările și completările ulterioare
6. H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrative-teritoriale,
7. Ordinul nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
III. Prin Raportul nr.12/21.08.2018, Comisia a emis la punctul 1 următoarea concluzie cu
privire la modul de evidențiere a bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale
date în administrare:
a) Bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea
instituției, date cu chirie sau în folosință gratuită se înregistrează în evidența financiar-contabilă,
respectiv în patrimoniul acestora, care se preiau și se raportează în bilanțurile contabile.
b) Bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale primite în administrare, cu
titlu de folosință, de către diverse entități se reflectă în conturi în afara bilanțului la entitățile care leau primit (școli, spitale din subordinea consiliului local sau instituții din subordinea altor ordonatori
de credite).
Ulterior, în anul 2019, prin OUG nr.57/2019 a fost aprobat Codul administrativ, prin care au
fost reunite într-o singură secțiune reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului
sau a unităților administrativ-teritoriale, fiind instituite prevederi referitoare la darea în
administrare, concesiunea, închirierea, darea în folosință gratuită și vânzarea acestor bunuri.
La art. 286 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ sunt definite bunurile
aparținând domeniului public al statului, județului, municipiului, orașului și comunei, iar la art. 290
evidența financiar-contabilă a acestora.
ART. 286
Domeniu public
(1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituţie,
din cele stabilite în anexele nr. 2-4 şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor,
sunt de uz sau de interes public, şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale
prin unul dintre modurile prevăzute de lege.
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(2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din
Constituţie, din cele prevăzute în anexa nr. 2, precum şi din alte bunuri care, potrivit legii sau prin
natura lor, sunt de uz sau de interes public naţional.
(3) Domeniul public al judeţului este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 3, precum şi
din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului
judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional.
(4) Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din bunurile
prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca
atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de
interes public naţional ori judeţean.
ART. 290
Evidenţa financiar-contabilă
Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, de către titularul
dreptului de administrare, concedent sau de instituţia de utilitate publică care are în folosinţă
gratuită aceste bunuri.
Totodată, în OUG nr.57/2019 sunt reglementate modalităţile de exercitare a dreptului de
proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale:
„SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
ART. 297
Stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de proprietate publică
(1) Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, cu privire la modalităţile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv:
a) darea în administrare;
b) concesionarea;
c) închirierea;
d) darea în folosinţă gratuită.
Darea în administrare a bunurilor proprietate publică
ART. 298
Prerogative
Autorităţile prevăzute la art. 287 exercită în numele statului, respectiv al unităţii
administrativ-teritoriale următoarele prerogative:
a) ţinerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii;
b) stabilirea destinaţiei bunurilor date în administrare;
c) monitorizarea situaţiei bunurilor date în administrare, respectiv dacă acestea sunt în
conformitate cu afectaţiunea de uz sau interes public local sau naţional, după caz, precum şi cu
destinaţia avută în vedere la data constituirii dreptului.

ART. 299
Conţinutul actului prin care se constituie dreptul de administrare
Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după
caz, prin care se constituie dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a) datele de identificare a bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de
inventar a acestuia;
b) destinaţia bunului care face obiectul dării în administrare;
c) termenul de predare-primire a bunului.
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ART. 300
Drepturi şi obligaţii
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale, instituţiile publice şi regiile autonome din
subordinea acestora, precum şi instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea autorităţilor
publice locale au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) folosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi,
dacă este cazul, de actul de constituire;
b) asigurarea pazei, protecţiei şi conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, şi
suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcţionări;
c) efectuarea formalităţilor necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în
administrare şi cu respectarea legislaţiei aplicabile;
d) culegerea fructelor bunului;
e) efectuarea de lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în
administrare şi a legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea
corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;
g) acordarea dreptului de servitute, în condiţiile legii;
h) obţinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului şi interesului
public şi destinaţiei bunului;
i) obţinerea avizelor pentru lucrări de îmbunătăţire şi menţinere a caracteristicilor tehnice
ale bunurilor;
j) reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii;
k) semnarea procesului-verbal de vecinătate, fără schimbarea regimului juridic al bunului;
l) semnarea acordului de avizare a documentaţiei de carte funciară pentru obţinerea
certificatului de atestare a edificării construcţiilor;
(2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior emiterii
actului de dare în administrare.
(3) Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept.
ART. 301
Radierea dreptului de administrare
Radierea din cartea funciară a dreptului de administrare se efectuează în baza actului de
revocare sau a actului prin care se constată stingerea dreptului de proprietate publică.
SECŢIUNEA a 3-a
Concesionarea bunurilor proprietate publică
ART. 302
Obiectul dreptului de concesiune
Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea
culegerii de fructe naturale, civile sau industriale şi producte pot face obiectul concesiunii.
ART. 303
Titularii dreptului de concesiune
(1) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate de către stat sau de către unităţile
administrativ-teritoriale în baza unui contract de concesiune de bunuri proprietate publică.
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în
formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă
determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa,
dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei redevenţe.
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(3) Statul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a statului, fiind
reprezentat, în acest sens, de ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale.
(4) Judeţul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a judeţului,
fiind reprezentat, în acest sens, de către preşedintele consiliului judeţean.
(5) Comuna, oraşul sau municipiul, după caz, are calitatea de concedent pentru bunurile
proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, fiind reprezentat, în acest sens, de către
primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, respectiv de către primarul general al
municipiului Bucureşti.
(...)
Închirierea bunurilor proprietate publică
ART. 332
Părţile contractului de închiriere
Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autorităţile
prevăzute la art. 287 sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană
fizică sau juridică, română sau străină.
ART. 333
Actul administrativ prin care se aprobă închirierea
(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativteritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
(...)
Darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică
ART. 349
Conţinutul actului prin care se realizează darea în folosinţă gratuită
Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după
caz, prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită va cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia;
b) în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza
şi protecţia;
c) destinaţia bunului;
d) durata pentru care se acordă folosinţa gratuită;
e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului;
f) obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară;
g) entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale;
h) modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni.”
După intrarea în vigoare a Codului administrativ, Comisia a solicitat prin adresa
nr.10050/MB/25.11.2019 un punct de vedere cu privire la înregistrarea bunurilor din domeniul
public al unităților administrativ-teritoriale de la Ministerul Finanțelor Publice, acesta fiind instituția
emitentă a actelor normative și cu rol de îndrumare metodologică în domeniul finanțelor publice și
reglementărilor contabile, iar prin răspunsul nr.524086/569459/22.04.2020, ne-au fost comunicate
următoarele:
• „Potrivit art. 290 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
Administrativ: (...) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, de
către titularul dreptului de administrare, (...);
• Potrivit punctului 1 din Anexa 1 la H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea normelor
metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare: „(...) în
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baza inventarelor întocmite pentru bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, a căror apartenenţa a fost stabilită prin hotărâre
a Guvernului, regiile autonome, instituţiile publice, consiliile locale şi consiliile judeţene, după caz,
care, potrivit legii, administrează astfel de bunuri, înregistrează bunurile respective în conturi
contabile distincte.”
Articolul 2 din același act normativ prevede următoarele: „Evidentierea distinctă în
contabilitate a bunurilor potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 1 se face după
definitivarea inventarelor şi după atestarea lor, prin hotărâre a Guvernului, ca bunuri aparţinând
domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.”
• Înregistrarea bunurilor care aparțin domeniului public al statului sau al unităților
administrativ-teritoriale se efectuează conform prevederilor Capitolului VII „Instrucțiunile de
utilizare a conturilor” și a capitolului VIII „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a
principalelor operațiuni” din Normele metodologice privind organizarea și conducerea
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005, cu
modificările și completările ulterioare.”
IV. Punctul de vedere al Comisiei cu privire la obiectul solicitării
Din examinarea efectuată de Comisie asupra problemelor care fac obiectul solicitării,
inclusiv a punctului de vedere al Ministerului Finanțelor Publice, se rețin următoarele aspecte:
Atestarea apartenenței bunurilor la domeniul public de interes județean sau local se face,
conform legii, de către Guvern, prin hotărâre emisă pentru fiecare județ în parte și, respectiv,
pentru municipiul București, potrivit H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al
unităților administrative-teritoriale.
Potrivit art.13 din Legea nr.82/1991 a contabilității: înregistrarea, evaluarea şi prezentarea
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform
reglementărilor contabile aplicabile.
Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al
unităţilor administrativ-teritoriale se ţine distinct în contabilitate, potrivit OMFP 1917/2005 și
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate prin HG nr.1031/1999, cu
modificările și completările ulterioare: bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale, se înregistrează la intrarea în patrimoniu în activ, în conturi
corespunzătoare de imobilizări (terenuri, amenajări la terenuri, active fixe corporale etc).
Din examinarea efectuată de către Comisie asupra problemelor care fac obiectul solicitării,
se rețin următoarele aspecte:
a) Evidențierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale
date în administrare (conform art.297 lit.a) și art. 298-300 din Codul Administrativ)
Potrivit Codului civil aprobat prin Legea nr.287/2009, la art.867 se prevede faptul că
dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după
caz, a consiliului local.
Același act normativ prevede la art.868 faptul că dreptul de administrare aparţine regiilor
autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii
publice de interes naţional, judeţean ori local. Titularul dreptului de administrare poate folosi şi
dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de
constituire.
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Modalitățile specifice de înregistrare în evidența contabilă sunt detaliate în Anexa 1 a
H.G. nr.1031/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu
modificările și completările ulterioare:
„3. Bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativteritoriale, respectiv domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, se
înregistrează la intrarea în patrimoniu în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizări,
analitic distinct (...).
7. Ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi consiliile
judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de interes local, care, potrivit Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia şi Legii nr. 219/1998 privind regimul
concesiunilor, pot concesiona, pot închiria sau pot da în folosință gratuită bunuri proprietate
publica ori privată a statului, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale, au obligaţia înregistrării
acestora în conturi corespunzătoare de imobilizări, analitic distinct.
8. Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosință
gratuită bunuri din domeniul public ori privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale au
obligaţia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se
transmit şi titularului dreptului de administrare.”
În același sens sunt și prevederile OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și
completările ulterioare, care precizează conturile contabile în care se evidențiază bunurile de
natura activelor fixe corporale din domeniul public al statului sau al unităților administrativteritoriale:
- „Terenuri şi amenajări la terenuri” (contul 211), contul prin care se ţine evidenţa
terenurilor (agricole şi silvice, fără construcţii etc.) şi a amenajărilor la terenuri (racordarea lor la
sistemul de alimentare cu energie, împrejmuirile, lucrările de acces etc.) care alcătuiesc domeniul
public şi privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea instituţiei,
date cu chirie sau în folosinţă gratuită. Soldul acestui cont reprezintă valoarea terenurilor şi a
amenajărilor la terenuri existente în domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale și se raportează în bilanțul contabil;
- „Construcţii" (contul 212), contul prin care se ţine evidenţa construcţiilor din domeniul
public şi privat al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea instituţiei,
date cu chirie sau în folosinţă gratuită. Soldul acestui cont reprezintă valoarea construcţiilor
existente și se raportează în bilanțul contabil.
În contrapartidă cu acestea, sunt utilizate conturile corespunzătoare de capitaluri, din grupa
10 "Capital, rezerve, fonduri" (conform Capitolului VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor” și
a capitolului VIII „Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni”):
- Contul 101 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.
- Contul 103 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativteritoriale"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
unităţilor administrativ-teritoriale şi care nu se supun amortizării, potrivit legii.
În concluzie, bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, al
căror drept de administrare a fost transmis altor instituții (școli, spitale din subordinea
consiliilor județene/locale, instituții din subordinea altor ordonatori de credite), se
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înregistrează în patrimoniul și în evidența contabilă ale instituțiilor care au primit în
administrare aceste bunuri și se scad din evidența contabilă a unității administrativ-teritoriale
(care le predă).
b) Evidențierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale,
concesionate, închiriate sau date în folosință gratuită (conform art. 297, lit. b), c) și d), art.
302-303, art.332-333 și art.349 din Codul Administrativ)
Potrivit art.874 din Codul Civil, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se
acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.
Totodată, la pct.2.5 „Alte prevederi” din O.M.F.P. nr.1917/2005 sunt prevăzute
următoarele:
„Contabilitatea angajamentelor şi a elementelor extrabilanţiere
Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi
pasivele unităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi
de ordine şi evidenţă.”
În funcție de natura juridică a actului în baza căruia au fost primite în folosință, de către
diverse entități, bunurile din domeniul public al unităților administrativ- teritoriale, acestea pot fi
înregistrate în unul din următoarele conturi în afara bilanțului prevăzute în ordin, respectiv:
- "Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă" (contul 8030), contul prin care se
ţine evidenţa activelor fixe şi a obiectelor de inventar primite în folosinţă pe baza documentelor
întocmite în acest scop.
- "Active fixe corporale luate cu chirie" (contul 8031) contul în care se evidenţiază activele
fixe corporale luate cu chirie de la terţi în baza contractelor şi proceselor-verbale încheiate în acest
scop.
În concluzie, comisia constată că bunurile din domeniul public al unităților administrativteritoriale transmise prin concesionare, închiriere sau cu titlu de folosință gratuită, către
diverse entități din subordinea acestora se reflectă în conturi în afara bilanțului la entitățile
care le-au primit (școli, spitale din subordinea consiliului local sau instituții din subordinea
altor ordonatori de credite).
Având în vedere modalitățile de înregistrare în patrimoniu și contabilitate menționate
anterior, rezultă că bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale
figurează în patrimoniul și evidența contabilă centralizată, o singură dată – la titularul
dreptului de proprietate /sau de administrare.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art.10 lit. d) și ale art.3 alin.1 din
Regulament,

Comisia
a emis următoarea
CONCLUZIE

1. a) Bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, al căror drept
de administrare a fost transmis altor instituții (școli, spitale din subordinea consiliilor
județene/locale, instituții din subordinea altor ordonatori de credite), se înregistrează în
patrimoniul și în evidența contabilă ale instituțiilor care au primit în administrare aceste
bunuri și se scad din evidența contabilă a unității administrativ-teritoriale (care le predă).
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b) Bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale transmise prin
concesionare, închiriere sau cu titlu de folosință gratuită către diverse entități (școli, spitale
din subordinea consiliului local sau instituții din subordinea altor ordonatori de credite) se
reflectă în conturi în afara bilanțului la entitățile care au primit aceste bunuri. Acestea rămân
înregistrate în patrimoniul și evidența contabilă proprie ale unității administrativ-teritoriale.
Prin prezentul raport se înlocuiesc concluziile de la pct.1 din Raportul nr.12/21.08.2018.

PREȘEDINTELE COMISIEI,
DRAGOȘ NANIȘ

MEMBRII COMISIEI:
Mariana Punguță
Petronela Rotariu
Mariana Mișu
Nicoleta Vișan

SECRETAR
Mihail Toma
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