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RAPORT PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR
COMUNEI SFANTU GHEORGHE ÎN ANUL 2017

În conformitate cu prevederile art.122 din Legea nr.215/2001 – privind
administraţia publică locală , republicată , prezint în faţa Consiliului Local următorul
raport privind gestionarea patrimoniului comunei Sfantu Gheorghe în anul 2017:
Domeniul public al comunei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1353 /2001
privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita ,precum si al
municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Ialomita,a fost completat cu Horararea
Guvernului nr. 389 din 2 mai si Hotararea Guvernului nr. 601/2010
Din punct de vedere al predarii primirii intre edilii locali,fac precizare ca desi am
cerut vechiului primar si echipei sale sa pregateasca un protocol de predare primire,acesta
nu a fost realizat si drept urmare a trebuit sa treaca o perioada destul de mare pana am
cunoscut toate problemele comunitatii.Unele surprize mai apar si in prezent.
Am solicitat atat Curtii de Conturi cat si ADIL Ialomita un audit legat de aceste
probleme dar nu am primit un raspuns concret.
In anul 2017 ,ADIL ialomita a efectuar o misiune de audit pentru serviciul de
Impozite si taxe si Registrul agricol.Rezultatele misiunii de audit au fost prezentate
plenului Consiliului local in sedinta din luna noiembrie 2017.In present urmarim
rezolvarea problemelor identificate de auditorul Calin Gheorghe.
Institutia a externalizat din 2012 serviciile de contabilitate catre SC Expert
Consulting SRL Urziceni,care tinea documentele contabile la sediul firmei.In urma
solicitarii aceasta a adus documentele in biroul amenajat la etajul 1 al primariei.Nu a fost
facut un inventor al acestora.Au fost semnalate numeroase cazuri de facturi neplatite sau
care nu aveau atasate receptiile cantitative si calitative.Drept urmare institutia a avut
arierate in suma de peste 600.000 lei iar acum are arierate in suma de peste 300.000 lei
trecute ca provizioane.
Din luna martie 2017 a fost angajata pe post de referent contabil doamna Gheorghe
Marina-Daniela,care a participat la 2 cursuri de perfectionare si incepand cu data de 20
iunie 2017(data incheierii contractului cu SC EXPERT CONSULTING SRL) a inceput
activitatea concreta de contabil.
Inventarul bunurilor nu a mai fost facut ,conform prevederilor legale de foarte multi
ani din 2012 raportandu-se acelasi inventar,ci el a fost preluat din contabilitate,fara a se
verifica intrarile si iesirile si nici faptic.

Aparea de pilda un scaun la valoarea de 10.000 lei.Cu sprijinul comisiei de inventariere si
a tuturor salariatilor au fost facute inventate pe fiecare incapere,cladire si institutie Astfel
ancat sa existe o evidenta clara si unitata.
Desi au existat grave probleme financiare, totusi urgente si altele au fost realizate
dupa cum urmeaza:
Au fost efectuate lucrări de întreţinere şi reparaţii la şcoala Malu si Sfantu
Gheorghe constand in revizia si repararea instalatiilor electrice centralelor termice si
dotarea acestora cu UPS. La Căminul Cultural Malu , unde funcţionează si sala pentru
evenimente au fost cumparate 80 de scaune.
Au fost făcute câteva extinderi la reţeaua de apă din localităţile Sfantu
Gheorghe,Butoiu si Malu a fost realizata SC APA CANALIZARE PROGRESUL Sfintu
Gheorghe.SRL,societate a comunei Sfantu Gheorghe ,iar cei cu contracte de apa au fost
din nou contorizati si puse sigilii la toate gospodariile.
Au fost efectuate lucrări de întreţinere a iluminatului public si extinderea reţelei
electrice din toate cele 3 sate aparţinătoare comunei.
SC ADI ECO 2008 si SC ADI 7 SRL gestionează în continuare serviciul de
colectare şi transport al deşeurilor.
Au fost continuate serviciile de realizare a PUG si a lucrarilor topografice pentru
PUG,deoarece acesta nu mai era valabil din 2013,fiind realizat in 2003.
Au fost verificare toate bunurile di patrimoniul institutiei dupa evaluarea facuta de
expertul autorizat Bodeanu Valentin in anul 2015.
Au fost luate masuri de protejare a bunurilor din domeniul public si privat prin
montarea unor camere de supraveghere pe teritoriul comunei Sfantu Gheorghe .
Consider ca gestionarea bunurilor comunei Sfantu Gheorghe trebuie sa fie o
prioritate in 2018 si trebuiesc puse in aplicare procedurile legale astfel incat patrimoniul
sa fie bine cunoscut ,iar acolo unde nu sunt proceduri,acestea sa se realizeze si sa se puna
in practica de catre toti salariatii.
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