
RAPORT

ASUPRA SITUA IEI GESTION RII BUNURILOR  PE ANUL 2014

DOMENIUL PUBLIC AL JUDE ULUI
Valoarea total  a bunurilor care alc tuiesc domeniul public al jude ului la data de

31.12.2014 este de 522.467.622,69 lei din care:

- bunuri imobile: - cl diri  390.352.711,93 lei

                               -  terenuri 125.235.688,53 lei

- bunuri mobile 6.879.222.23 lei (e antioane minerale, colec ii specifice muzeelor i

bibliotecilor).

  Pe parcursul anului 2014 în domeniul public al jude ului, ca urmare a unor hot râri de

consiliu jude ean, achizi ion rii sau efectu rii unor lucr ri de natura investi iilor la unele imobile,

ca urmare a m sur torilor cadastrale i a inventarierii anuale, au intervenit o serie de modific ri

dup  cum urmeaz :



Modific ri intervenite în domeniul public al jude ului Maramure  în cursul anului
2014

         -  lei-
UNITATEA DE IN TOARE I

DENUMIREA BUNULUI IE IRI INTR RI OBSERVA II

1 2 3 4
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen a

“Gh. Pop de Base ti”
Maramure

Împrejmuire 37.408,50

HCJ 8/2014
Includerea în dom. pub. al jud. MM a
unor bunuri situate în Baia Mare str.

Avram Iancu nr. 2

Poart 16.926,69

HCJ 8/2014
Includerea în dom. pub. al jud. MM

a unor bunuri situate în Baia
Mare str. Avram Iancu nr. 2

(fost) SC. PROTEPLANT SA

Magazie pesticide Arini 8.943,55

HCJ 175/2014
Trecere din domeniul public al

jude ului Maramure  în
domeniul public al comunei

Arini

Teren Arini 1.110,02

HCJ 175/2014
Trecere din domeniul public al

jude ului Maramure  în domeniul
public al comunei Arini



1 2 3 4
(fost) SC. PROTEPLANT SA

Sediul Forma iei de lucru Seini 96,46 96,46

HCJ 177/2014
Trecere din domeniul privat în dom.

pub. al jud. MM
HCJ 178/2014

Trecere din dom. pub. al jud. MM în
dom. pub. al ora ului Seini

Teren Seini 189.576,45 189.576,45

HCJ 177/2014
Trecere din domeniul privat în dom.

pub. al jud. MM
HCJ 178/2014

Trecere din dom. pub. al jud. MM în
dom. pub. al ora ului Seini

Spitalul de boli infec ioase

Gheret  poart 8.825,08
HCJ 73/2014

Trecere din domeniul public în
domeniul privat în vederea cas rii

Pavilion psihiatrie femei - depozit 7.500,00 HCJ 30/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Gard împrejmuitor 171.000,00
HCJ 6/2014

 Includerea în dom. pub. al jud. MM a
bunului

Serviciul jude ean de ambulan
Serviciul de ambulan

Baia Mare - împrejmuire 13.431,25 HCJ 132/2014
Însu ire documenta ie cadastral

      - teren 423.927,45 HCJ 132/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Ambulan  ora  Sighetu Marma iei
- Garaj i magazie 14.780,72 HCJ 153/2014

Însu ire documenta ie cadastral

            -Împrejmuire 3.714,58 HCJ 153/2014
Însu ire documenta ie cadastral

                  -Teren 112.270,20 HCJ 153/2014
Însu ire documenta ie cadastral

D.G.A.S.P.C
Centru de primire a copilului Baia Mare

- împrejmuire 3.103,20 HCJ 130/2014
Însu ire documenta ie cadastral

- teren 135.676,97 HCJ 130/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Cas  de tip familial Sighetu Marma iei
str. Clo ca nr. 33 407.351,43

HCJ 106/2014
Includerea în domeniul public al jud.

MM a unor imobile primite ca dona ie
de la funda ia HHC

coala Gimnazial  special  Baia Mare

Cl dire coal 1.164.581,90 HCJ 133/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Central  termic 16.614,27 HCJ 133/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Cl dire anex 105.223,77 HCJ 133/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Împrejmuire 23.408,75 HCJ 133/2014
Însu ire documenta ie cadastral



1 2 3 4

Teren 361.387,76 HCJ 133/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Spitalul jude ean de Urgen  “Dr. C.
Opri ” Baia Mare

Policlinica nr. 2 Baia Mare – teren 6330
mp 644.754,81

HCJ 46/2014
Completare inventar dom. pub. al jud.

cu teren în supraf. de 6330 mp

Cl dire sp torie Policlinica nr. 2  -
teren 765 mp 77.920,61

HCJ 46/2014
Completare inventar dom. pub. al jud.

cu teren în supraf. de 765 mp

Drum acces Policlinica nr. 2 18.438,81 HCJ 46/2014
Însu ire documenta ie cadastral

 Sec ia Pediatrie III - Împrejmuire din
beton 1.349,46 HCJ 134/2014

Însu ire documenta ie cadastral
Muzeul de mineralogie “Victor

Gorduza” Baia Mare

Planetariu 876.673,95

HCJ 107/2014
Aprobarea retragerii din administrarea
muzeului a unor bunuri imobile aflate

in dom. pub. al jude ului

Teren 315 mp 15.893,56

HCJ 107/2014
Aprobarea retragerii din administrarea
muzeului a unor bunuri imobile aflate

in dom. pub. al jude ului
Complexul astronomic Baia Mare

Planetariu 1.480.604,89 HCJ 131/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Împrejmuire 23.364,25 HCJ 131/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Teren 3420 mp 172.558,65 HCJ 131/2014
Însu ire documenta ie cadastral

Modific ri a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al jude ului
Maramure  ca urmare a investi iilor sau evalu rii efectuate în cursul anului

2014



UNITATEA DE IN TOARE I DENUMIREA BUNULUI VALOARE
(lei) OBSERVA II

1 2 3
Muzeul jude ean de Etnografie i Art  Popular
Cladire Muzeu 300.000,00 INVESTI II
Centru militar jude ean
Cl dire 142.267,86 REPARA II CAPITALE
Biblioteca jude ean Petre Dulfu
Construc ie 30.000,00 INVESTI II
Casa Tineretului 6.546.070,00 EVALUARE
Inspectoratul pentru situa ii de urgen
Lucr ri speciale 12.127,29 REPARA II CAPITALE
Muzeul de Art  Centrul Artistic Baia Mare
Cl dire muzeu 8.300,00 INVESTI II
Anexe 29.097,43 INVESTI II

1 2 3
Spitalul Jude ean de Urgen Dr. Constantin Opri
Teren -136.088,74 EVALUARE
Spitalul de boli infec ioase i psihiatrie Baia Mare
Cl dire spital 860.036,00 INVESTI II
D.G.A.S.P.C
Centrul maternal i centrul de primire în regim de

urgen  Baia Mare 151.608,20 INVESTI II
Cas  de tip familial nr. 1 Baia Mare 73.169,99 INVESTI II
Cas  de tip familial nr. 2 Baia Mare 107.151,65 INVESTI II
Centrul de recuperare i reabilitare a persoanelor cu

handicap Sighetu Marma iei  c min spital - 35.218,30 INVESTI II

Centrul de Îngrijire i Asisten  Poienile de sub Munte
 re ea de canalizare - 78.354,40 INVESTI II

            termocentral  - 355.860,58 INVESTI II
Cas  de tip familial str. iblesului nr. 1 i 1A Baia Mare 36.698,37 INVESTI II

coala gimnazial  special  Baia Mare
Împrejmuire 31.000,00 INVESTI II
Centrul PENTRU VOI
Apartament 89.044,00 INVESTI II
BUNURI MOBILE (colec ii de art , etnografie,  istorie

i e antioane minerale) din care: 607.267,62
Muzeul de Istorie i Arheologie 406.067,62
Muzeul jude ean de Etnografie i Art  Popular 34.000,00
Muzeul de Art  Centrul Artistic Baia Mare 132.200,00
Muzeul de Mineralogie Victor Gorduza  Baia Mare 35.000,00

Bunuri achizi ionate sau
evaluate



DOMENIUL PRIVAT AL JUDE ULUI

  Valoarea total  a bunurilor care alc tuiesc domeniul privat al jude ului la data de
31.12.2014 este de 5.375.424,32 lei din care:

    - cl diri i mijloace fixe  4.585.871,91 lei;

 - terenuri 789.552,41 lei.

  Pe parcursul anului 2014 în domeniul privat al jude ului, ca urmare a unor hot râri de

consiliu jude ean i cas rii unor bunuri au intervenit o serie de modific ri dup  cum urmeaz :

Bunuri intrate  în domeniul privat al jude ului:

Spitalul de boli infec ioase

- Gheret  poart  – 8.825,08 lei (a fost trecut  din domeniul public în domeniul privat în vederea

cas rii, care a i fost efectuat )

Modific ri ale valorilor de inventar ca urmare a investi iilor efectuate pe parcursul

anului 2014 sau evalu rii unor bunuri:

Spitalul Jude ean Baia Mare

- Teren 1259 mp – 136.088,74 lei (evaluare)

Bunuri ie ite din domeniul privat al jude ului:

Spitalul de boli infec ioase

- Gheret  poart  – 8.825,08 lei (casare)

Fost SC. Proteplant SA

- Sediul Forma iei de lucru Seini – 96,46 lei ( transmis in dom. public)

- Teren – 189.576,45 lei ( transmis in dom. public)

     Majoritatea bunurilor apar inând domeniului public i privat al jude ului sunt date, în

condi iile legii , în  administrarea institu iilor publice de interes jude ean , în folosin  gratuit  pe

termen limitat persoanelor juridice f  scop lucrativ care desf oar  activit i de utilitate public

,concesionate pentru activit i medicale sau conexe actului medical i închiriate.

Veniturile realizate din bunurile din domeniul public sau privat al jude ului concesionate

sau închiriate au fost în anul 2014 în sum  de  181.433,60 lei.

În domeniul public sau privat al jude ului sunt i imobile care nu sunt utilizate i anume:



NR.
CRT.

UNITATEA DE IN TOARE I DENUMIREA
BUNULUI

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1 2 3
1. Corp cl dire A (fost Centru de Plasament pentru

Copii colari Ocna ugatag)
Ocna ugatag nr. 94/A
S.C. : 355 mp ,Nivele : P+3
Înc peri destina ie: 72 dormitoare, buc rii, b i,

li de studiu, camere de zi, subsol
2. IMOBILE ( fost Centru de Plasament pentru

Copii colari) Baia Mare
Teren aferent 13.137

Baia Mare ,Str. Valea  Borcutului nr. 119
C.F. nr. 5591; 10676

Nr.topo.5355/1,5358,5359,5360,5371,
5362,5363

ile componente:
2.1 - Cl dire castel Supraf. constr. 440,06 mp Nivele : P+D

Înc peri – destina ie: 13 – sp torie, depozite,
grupuri sanitare, usc torie

2.2 - cl dire anex Suprafa a constr. 384 mp Nivele : P Înc peri
destina ie: 11 s li de studiu, bloc
alimentar, buc rie, baie, depozite

2.3 - lemn rie Supraf.constr. 72 mp
1 2 3

2.4 - gheret  portar Suprafa a constr. 9 mp
2.5 - Bloc  locuin e Supraf. constr.=318,57 m2

Nivele: P+3
Înc peri destina ie: 35 din care 24 garsoniere –

dormitoare, birouri, cabinet medical,
atelier, biblioteca, camera de oaspe i,
arhiva, sala de studiu

2.6 - cl dire central  termic Supraf. constr. = 110 m2 Nivele:P Înc peri
Destina ie: 3 instala ia de înc lzire, central

3. Imobil Sighetu Marma iei,Str.Avram Iancu nr. 28/A,
cl dire P+3, 2 corpuri P

4.  IMOBILE  (au apar inut PROTEPLANT)
4.1 - Sediul Forma iei de lucru omcuta Mare

Teren 308 mp
Birou, magazie
Suprafa  constr.94 mp

4.2 - Magazie materiale Baia Mare Str.V.Alecsandri nr.70
Suprafa a contr. 38 mp

4.3 - Magazie atelier Sighetu Marma iei Suprafa  constr. 70 mp
4.4 Sediul Forma iei de lucru Copalnic M tur

- Teren 820 mp

Cl dire parter, c mid , birou, magazie, Supraf.
Constr. 163 m2

4.5 - Sediul Forma iei de lucru Valea Chioarului
- Teren  480 mp

Cl dire parter, c mid , birou, magazie.
Supr. constr.: 78 m2

4.6 Sediul Forma iei de lucru Remetea Chioarului
- Magazie pesticide
-Teren  475 m2

Cl dire parter, c mid , birou
Supr. constr.: 190 m2

4.7 Sediul Forma iei de lucru Oar a de Jos

-Teren 1903 m2

Cl dire parter, c mid , birou, magazie, remiz ,
garduri . Supr. constr.:112 m2

5. Casa Agronomului
min – 60 de locuri

Teren

Baia Mare ,str. Victoriei
 P+1, Supr. construit  324 mp
Supr. desf. 648 mp;Curte 55 mp;
 379 mp;

6. Teren Baia Mare , str. Progresului nr. 27A
Suprafa a 812 mp



Pentru aceste imobile, în anul 2014 nu au fost  g site solu ii pentru a aduce venituri i nici
pentru cuprinderea acestora în unele proiecte cu finan are extern . Pentru perioada urm toare,
majoritatea acestor bunuri sunt cuprinse în propunerile de proiecte cu finan are extern .

GESTIONAREA ACTIVELOR FIXE I ALTOR VALORI AFLATE ÎN PATRIMONIUL
CONSILIULUI JUDE EAN

Situa ia centralizatoare a activelor fixe i a celorlalte valori inventariate la 31.12.2014 se
prezint  dup  cum urmeaz :

Nr.
crt. INSTITU IA

Active
fixe

= LEI=

Obiecte
de inventar

= LEI=

Alte
valori
=LEI=

1 2 3 4 5
1. CONSILIUL JUDE EAN MM. - Total 8652552,65 1072702,3 2879983,38

din care:- mijloace fixe 1140273,69
1 2 3 4 5

              - obiecte de inventar în folosin 768219,22
              - obiecte de inventar în magazie 0,00
              - materiale diverse 205929,91
              - bonuri valorice carburan i 23900,00
              - carburant rest în rezervor 303,59
              - timbre po tale 0,00
              - active fixe corporale în curs   4980266,11

    - alte active fixe necorporale
          (  Studii i proiecte  ) 2260327,49

              - active financiare – ac iuni CJ 2495530
    - crean e imobilizate ( cau iune
      constit Curtea de Apel Cluj ) 360249,79

              - programe informatice 271685,36
              - mjl.fixe de natura ob. de inv. 78838,17
              - mjl.f. de nat. ob.inv. – PETÖFI 16330,00
              - mjl.f de nat.ob.inv- MOGO A 3385,00

2. PROIECT NEULEI - Total 2250036,06 0,00 0,00
din care:- mijloace fixe 73027,29
              - obiecte de inventar 0,00
              - programe informatice 2043707,79
              - alte active fixe necorporale 133300,98

  3. PROIECT TURISM - Total 780391,13 22681,25 0,00
din  care: - mijloace fixe 121193,16
                - obiecte de inventar 22681,25
                - programe informatice 334161,20
                - alte active fixe necorparale 325036,77

4. PROIECT AQUA ROUA - Total 594239,94 6985,36 0,00
din care: - mijloace fixe 69902,75
               - obiecte de inventar 6985,36
               - programe informatice 227522,49
               - alte active fixe necorporale 296814,70



5. PROIECT CON T. I ACTIV -Total 120636,20 325,50 0,00
               - mijloace fixe 120636,20
               - obiecte de inventar 325,50

6. PROIECT BASTIONUL M. - Total 15126,00     376,74 0,00
din care:- mijloace fixe 15126,00
              - obiecte de inventar 376,74

7. PROIECT GRANITA MM - Total 1195330,34 11805,21 0,00
din care:- mijloace fixe 1024293,22
              - obiecte de inventar 11805,21
              - programe informatice 4024,90
              - alte active fixe necorporale 167012,22

8. PROIECT MAGIC - Total 1833790,64 8869,03 0,00
din care:- mijloace fixe 158903,14
              - obiecte de inventar 8869,03
              - programe informatice 113473,50

1 2 3 4 5
              - alte active fixe necorporale 1561414,00

9. PROIECT ECOTUR - Total 129590,26 148831,46 0,00
din care:- mijloace fixe 110445,08
              - obiecte de inventar 148831,46
              - programe informatice 19145,18

10. PROIECT MINIEUROPE - Total 92977,13 1794,02 0,00
din care:- mijloace fixe 41765,13
              - obiecte de inventar 1794,02

- alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

51212,00

11. PROIECT MORE4NRG - Total 11501,03 466,55 0,00
din care:- mijloace fixe 11501,03
              - obiecte de inventar 466,55

12. PROIECT CARAVANA FOLC. - Total 78513,70 0,00 0,00
din care:- mijloace fixe 78513,70
              - obiecte de inventar 0,00
              - programe informatice 0,00

13. PROIECT TABLOU DE BORD - Total 77931,23 0,00 0,00
din care:- mijloace fixe 50313,96
              - obiecte de inventar 0,00
              - alte necorporale (soft) 27617,27

14. PROIECT TURIST - Total 64130,33 0,00 0,00
din care:- mijloace fixe 64130,33
              - obiecte de inventar 0,00

15. PROIECT COALA DE VAR  - Total 0,00 2036,24 0,00
din care:- mijloace fixe 0,00
              - obiecte de inventar 2036,24



16. PROIECT ED. PT. PR. MED. - Total 0,00 3710,82 0,00
din care:- mijloace fixe 0,00
              - obiecte de inventar 3710,82

17. PROIECT CLIMACT - Total 34264,95 3363,77 0,00
din care:- mijloace fixe 7693,35
              - obiecte de inventar 3363,77

    - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

26571,60

18. PROIECT URBANET - Total 42721,80    3838,76 0,00
din care:- mijloace fixe 42721,80
              - obiecte de inventar 3838,76

19. PROIECT CBC PARLIAMENT - Total     40525,85 2778,59 0,00
din care:- mijloace fixe 37583,30
              - obiecte de inventar 2778,59
              - active fixe necorporale în curs 2942,55

1 2 3 4 5
20. PROIECT MUN II RODNEI 2060910,59 48297,57 0,00

 din care: - mijloace fixe
                - obiecte de inventar 48297,57
                - active fixe corporale în curs 1434430,51

     - active fixe necorporale în curs      30553,60
     - alte active fixe necorporale
                   (  Filme documentare ) 145080,00
     - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

450846,48

21. PROIECT R4GG 6290,00 4257,52 0,00
 din care: - mijloace fixe 6290,00
                - obiecte de inventar 4257,52

22. PROIECT DEFILEUL L PU ULUI 193140,60 4030,00 0,00
 din care: - mijloace fixe 105511,60
                - obiecte de inventar 4030,00

      - alte active fixe necorporale
                   (  Filme documentare ) 64108,00

      - alte active fixe necorporale
                         (  Studii ) 23521,00

23. PROIECT SPITAL 74523481,59 0,00 0,00
 din care: - mijloace fixe
                - obiecte inventar
                - active fixe corporale în curs 74518521,59

      - alte active fixe necorporale
                         (  Studii ) 4960,00

24. PR. DRUM BAIA SPRIE - BÂRSANA 30873929,36 0,00 0,00
 din care: - mijloace fixe
                - obiecte inventar
                - active fixe corporale în curs 30873929,36



25. PROIECT DE EURI anterior 649271,58 0,00 0,00
 din care: - mijloace fixe
                - obiecte inventar
                - active fixe corporale în curs 649271,58

      - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

26. PROIECT DE EURI 1004063,89 0,00 0,00
 din care: - mijloace fixe
                - obiecte inventar
                - active fixe corporale în curs 1004063,89

      - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

27. PROIECT BISERICI DE LEMN 7,696383,44 0,00 0,00
din care: - mijloace fixe
               - obiecte inventar
               - active fixe corporale în curs 7679023,44

- alte active fixe necorporale(  Filme documentare ) 17360,00
1 2 3 4 5

28. PR. CENTRU JUD. DE INFORMARE  SI PREG.
SITUA II DE URGEN 66263,12 0,00 0,00
din care: - mijloace fixe
               - obiecte inventar
               - active fixe corporale în curs 66263,12

29. PR. CENTRU JUD. DE COORD. SITUA II DE
URGEN 62328,60 0,00 0,00
din care: - mijloace fixe
               - obiecte inventar
               - active fixe corporale în curs 62328,60

30. PROIECT MARA - COS U 192577,95 7440,00 0,00
din care: - mijloace fixe 97240,80
               - obiecte inventar 7440,00

     - alte active fixe necorporale
                     (  Filme documentare ) 86800,00

     - alte active fixe necorporale
                         (  Studii ) 8537,15

31. PROIECT REDUCEREA RISCURILOR . . . CJSU
545172,20 0,00 0,00

din care: - mijloace fixe 18228,00
               - obiecte inventar
               - active fixe corporale în curs
               - programe informatice 180717,60

     - alte active fixe necorporale
                         (  Studii ) 346226,60

32. PR. CENTRUL NA . DE  INFORM. I PROMOVARE
TURISTIC 32240,00 0,00 0,00

     - alte active fixe necorporale
               (  Studii , proiect tehnic) 32240,00



33. PROIECT SMART EUROPE 996,09
din care: - mijloace fixe

- obiecte inventar 996,09
               - active fixe corporale în curs
              - programe informatice

    - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

34. PROIECT RoUa Soil 33257,26 0,00
din care: - mijloace fixe 11124,56
               - obiecte inventar

     - alte active fixe necorporale
                     (  Filme documentare )

     - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

- programe informatice 22132,70

35. PROIECT pl@NETour 1299873,35 1468,17 0,00
din care: - mijloace fixe 1299873,35

1 2 3 4 5
               - obiecte inventar 1468,17

     - alte active fixe necorporale
                     (  Filme documentare )

     - alte active fixe necorporale
                         (  Studii )

36. PROIECT Cre terea capacit ii de r spuns în  sit. dez. nat.
în zona TF (Sirene)

2964939,86 17809,97 0,00

din care: - mijloace fixe 36043,18
               - obiecte inventar 17809,97

     - alte active fixe necorporale
     - imobiliz ri corporale în curs 2928896,68

37. ACTIVITATE SALVAMONT - Total 247615,34 349150,47 0,00
din care:- mijloace fixe 247615,34
              - obiecte de inventar 346375,47
              - active fixe corporale în curs
              - mjl. fixe de natura ob. de inv. 2775,00

38. INSP. PT. SIT. DE URGEN  - Total 887641,96 184086,47 0,00
din care:- mijloace fixe 887641,96
              - obiecte de inventar în magazie 2630,72
              - obiecte de inventar în folosin 169524,23
              - mjl. fixe de natura ob. de inv. 4325,00
              - echipamente 0,00
              - materiale diverse 7606,52
              - active fixe corporale în curs 0,00

39. CENTRUL MILIT. JUD. MM. - Total 358943,58 89797,37 6568
din care:- mijloace fixe 327820,05
              - obiecte de inv. în folosin 88929,09
              - obiecte de inventar în magazie 0,00
              - mjl. fixe de natura ob. de inv. 770,00
              - materiale diverse 98,28



              - bonuri valorice carburan i 6400
              - carburant rest în rezervor 0,00
              - timbre po tale 168
              - programe informatice     31123,53

TOTAL GENERAL 139712583,51 1997899,23, 2886551,38

TOTAL ACTIVE la 30.12.2014    = 144.597.034,12

La finele anului 2014, Consiliul jude ean Maramure  are de încasat debite din redeven e,
chirii i autoriza ii de construire în valoare total  de 94990,62 lei. Luând în considerare c  pentru
o parte din debitele referitoare la autoriza iile de construire emise între anii 1999 i 2001, au fost
epuizate toate procedurile de urm rire i recuperare a sumelor datorate (adrese de comunicare a
debitului în tiin ri, soma ii, reveniri), comisia de inventariere propune scoaterea din activ a
acestor debitori insolvabili în valoare de 17097,40 lei.
          În urma ac iunii de inventariere aferente anului 2014 nu s-au constatat lipsuri, sustrageri
sau distrugeri de bunuri. În consecin  nu au fost luate sau dispuse nici un fel de m suri
disciplinare, contraven ionale sau penale asupra celor care gestioneaz  sau au în responsabilitate
bunuri i valori de natura celor care au f cut obiectul inventarierii.

În urma prelu rii bunurilor care au apar inut Centrului jude ean de informare turistic
Maramure  Infoturism, s-a constatat existen a a dou  mese birou (în camera 20) i a dou
suporturi transport biciclet  (în magazia centrului), bunuri care au fost inventariate pe liste
separate în valoare de 2677,71 lei, pentru care se propune înregistrarea lor în eviden a contabil .
           Men ion m faptul c  în custodia institu iei noastre se g sesc bunuri de natura obiectelor
de inventar i a mijloacelor fixe în valoare total  de 210062,11 lei, pentru care exist  încheiate
contracte de comodat.
          Având în vedere starea bunurilor inventariate, gradul lor de uzur  fizic i moral , precum
i faptul c  unele dintre acestea (mijloace fixe, obiecte de inventar sau materiale) nu mai sunt

apte de a fi utilizate i nu mai sunt necesare, iar mijloacele fixe  la care se face referire au durata
de folosin  dep it i sunt amortizate integral, comisia a dispus trecerea acestora pe liste de
inventar separate, pe grupe de produse, pe gestiuni i locuri de folosin , în vederea propunerii
lor la casare. Valoarea total  a acestor bunuri este de 1067364,87 LEI, respectiv 867881,53 LEI –
active fixe, 30618,67 LEI -  mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, 168864,67 LEI  –
obiecte de inventar.
          Situa ia bunurilor propuse la casare se prezint  în tabelul urm tor:

CATEGORIA DE BUNURI
Nr.
 crt. INSTITU IA

ACTIVE
FIXE

MIJL.FIXE DE
NAT.OB. INV.

OBIECTE
DE INV.

 CONSILIUL JUDE EAN
         MARAMURE 72529,86 27471,67 80199,35
STUDII, PROIECTE I PROGRAME
INFO CJM 503644,55 - -

PROIECTE CJM 216011,38 - 5435,43

   1.

 ACTIVITATE
         SALVAMONT     0,00 535,00 21547,98



   2.
  CENTRUL MILITAR
  JUD. MARAMURE 32391,38 500,00 10731,19

   3.
INSPECT. PT. SITUA II
    DE URGEN  MM 43304,36 2112,00 50950, 72

TOTAL GRUPE 867881,53 30618,67      168864,67

TOTAL GENERAL = 1067364,87    =

PRE EDINTE,
ZAMFIR CICEU


