ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. …………......./.............................
RAPORT
privind situaţia bunurilor Consiliului Judeţean Timiş şi a unităţiilor
subordonate ca urmare a inventarierii pe anul 2019
În baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş nr. 650/11.12.2019 fost
constituită Comisia centrală de inventariere a patrimoniului , precum şi un numar de 7
subcomisii de inventariere a patrimoniului CJT aferente aparatului propriu , 5 subcomisii
ale unităţiilor subordonate şi de asemenea un număr de 15 instituţii publice din domeniul
culturii,

artei

şi

învăţământului

finanţate

din

bugetul

CJT.

Patrimoniul inventariat aferent aparatului propriu în perioada 18.12.2018 - 31.01.2019 este
in valoare de 1.636.830.886,99 lei , reprezentând imobilizări necorporale - 18.987.041,71
lei , imobilizări corporale – 1.301.461.088,69 imobilizări corporale în curs(ct.231) 290.213.257,84 lei, imobilizări necorporale în curs - 582.720,12 lei , participaţii la capitalul
social şi titluri de participare - 13.339.322,01 lei si obiecte de inventar – 12.247.456,62 lei.
La Subcomisia nr.1 a) privind inventarierea activelor fixe corporale (altele
decât : construcţii, terenuri , mijloace auto date în folosinţă) , în urma inventarierii au rezultat
următoarele solduri având valoarea de :
- Mijl fixe/ gr. (echip)
4.380.577,83 lei
- Mijl fixe/ gr. (mijl. de trans.)
1.509.411,20 lei
– Mijl.fixe/gr. (mobilier)
2.120.135,09 lei
Magazia gestionarei Ghenie Felicia
32.817,10 lei
TOTAL mijloace fixe sediu CJT
8.042.941,22 lei
Nu există diferenţe între soldul scriptic şi cel faptic
La Subcomisia nr.1 a) s-au prezentat liste cu propuneri de casare.
La Subcomisia nr. 1 b) privind inventarierea materialelor, materialelor de natura
obiectelor de inventar în depozit/folosinţă şi în custodie (exclusiv tehnică de calcul), în urma
inventarierii au rezultat rezultat următoarele solduri faptice având valoarea de :
-Gestiunea Materiale
931.373,32 lei
- Gestiunea Obiecte de inventar
9.589.530,93 lei
Menţionăm că între soldul faptic şi soldul scriptic nu există diferenţe .
La Subcomisia nr.1 b) s-au prezentat liste cu propuneri de casare
domeniul public si privat al judeţului Timiş în urma inventarierii au rezultat
următoarele solduri faptice având valoarea de :
- Total patrimoniu public şi privat al judeţului Timiş
376.463.264,74 lei
din care sediu :

construcţii sediu
terenuri sediu
amenajări de terenuri sediu
Total sediu

71.566.323,96 lei
47.134.775,85 lei
97.097,53 lei
118.798.197,34 lei

din care fol :
construcţii fol.
terenuri fol.
amenajări de terenuri
Total fol.
Total general

162.583.203,42 lei
88.410.661,45 lei
6.671.202,53 lei
257.665.067,40 lei
376.463.264,74 lei

Menţionăm că între soldul faptic şi soldul scriptic nu există diferenţe
La Subcomisia nr. 3 privind inventarierea activelor fixe corporale şi
necorporale ale judeţului Timiş aflate la alte unităţi în urma inventarierii au rezultat
următoarele solduri faptice având valoarea de :
imobilizări necorporale aflate la alte unităţi
2.546.854,92 lei din care :
- Licenţe
169.978,05 lei
- Programe informatice
2.376.876,87 lei
imobilizări corporale aflate la alte unităţi
82.374.127,80 lei din care :
- Echipamente tehnologice
59.418.657,50 lei
- Utilaje de calcul
2.639.317,77 lei
- Mijloace de transport
16.362.466,15 lei
- Mobilier şi altele
3.953.689,38 lei
Obiecte de inventar aflate la terti

1.318.546,30 lei

Menţionăm că între soldul faptic şi soldul scriptic nu există diferenţe .
La Subcomisia nr. 3 s-au prezentat liste cu propuneri de casare.
La Subcomisia nr. 4 privind inventarierea activelor fixe corporale şi
necorporale din domeniul informaticii (dotări cu tehnică de calcul, programe informatice,
licenţe, etc.) de care dispune Judeţul Timiş, în urma inventarierii au rezultat următoarele
solduri faptice în valoare de :
- licenţe
- programe informatice
- imobilizări corporale de natura
utilajelor de calcul
total imobilizări
- obiecte de inventar de natura
utilajelor de calcul

2.737.614,73 lei
488.952,69 lei
3.288.083,73 lei
6.514.651,15 lei
516.705,30 lei

Totodată menţionăm că în afară de situaţia prezentată mai sus nu există diferenţe
între soldul scriptic şi cel faptic.
La Subcomisia nr. 5 a) privind inventarierea proiectelor şi studiilor cuprinse în :
capitolul 51.02 ,, Investiţii autorităţi executive,, CJT- inclusiv capitolul 60.02 Centrul Militar

Zonal Timiş şi capitolul 61.02 Insp. Pt. Situaţii de Urgenţă Banat al judeţului Timiş-finalizate
şi în curs de realizare, finanţate din alocaţii bugetare sau fonduri externe au rezultat
următoarele solduri faptice având valoarea de :
- Studii și proiecte
13.149.735,31 lei
- Investiţii în Curs
582.720,12 lei

La Subcomisia nr. 5 b) privind inventarierea activelor fixe corporale
cuprinse în : capitolul 51.02 ,, Investiţii autorităţi executive,, CJT şi capitolul 61.02 Insp. Pt.
Situaţii de Urgenţă Banat al judeţului Timiş- deci: investiţii finalizate şi în curs de execuţie
(lucrări C+M), finanţate din alocaţii bugetare sau fonduri externe au rezultat următoarele
solduri faptice având valoarea de :
1.) Autorităţi executive
2.) Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Banat,,
al Județului Timiș
Imobilizări corporale în curs

74.711.200,75 lei
5.938,10 lei
74.717.138,85 lei

La Subcomisia nr. 6 privind inventarierea activelor fixe corporale
reprezentând drumuri și poduri din domeniul public și privat al județului Timiș au rezultat
următoarele solduri faptice :
- Drumuri ale județului Timiș
710.498.152,28 lei
- Poduri ale județului Timiș
80.972.362,72 lei
- Investiții în curs de finalizare la drumuri și poduri
78.971.019,58 lei
Menţionăm că între soldul faptic şi soldul scriptic nu există diferenţe
La Subcomisia nr. 7 privind inventarierea activelor fixe corporale și necorporale,
materiale de natura obiectelor de inventar în depozit/folosință , capitolul 60.02 – Centrul
Militar Zonal Timiș și capitolul 61.02 – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al
Județului Timiș :
La Subcomisia de la Centrul Militar Zonal Timiş privind inventarierea elementelor
de activ şi pasiv ,în urma inventarierii au rezultat următoarele solduri faptice având valoarea
de :
- Programe Informatice
63.884,06 lei
Total imob. necorporale
63.884,06 lei
-Echip. Tehnologice
98.200,95 lei
- Utilaje de calcul
409.299,02 lei
-Mijl. Transport
255.324,94 lei
-Mob. Ap. Birotică
21.443,75 lei
Total imob. corporale
784.268,66 lei
- Obiecte de inventar
în folosință
46.245,40 lei
-Obiecte de inventar
în depozit
117.598,41 lei
Total obiecte de inventar
163.843,81 lei

Menţionăm că între soldul faptic şi soldul scriptic nu există diferenţe la imobilizări
corporale și necorporale, la inventarierea faptica s-au găsit obiecte de inventar în valoare de
46.245,40 lei, cu 5.025,37 lei mai mult decât valoarea din contabilitate de 41.220,03 lei, trei
obiecte de inventar (2 stingătoare și un kit trusă sanitară) fiind înregistrate la materiale
urmând a se face corecția printr-o notă de contabilitate .
La Subcomisia de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat,, al
judeţului Timiş privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv , în urma inventarierii au
rezultat următoarele solduri faptice având valoarea de :
-Echip. Tehnologice
- Utilaje de calcul
-Mijl. Transport
-Mob. și alte active fixe

2.068.648,42 lei
88.070,07 lei
10.532.711,67 lei
1.886.689,70 lei

Total imob. Corporale
14.576.119,86 lei
- Obiecte inventar
folosință
189.479,13 lei
-Obiecte inventar
depozit
410.339,46 lei
-Total obiecte de inventar
599.818,59 lei
Menţionăm că între soldul faptic şi soldul scriptic nu există diferenţe
Patrimoniul inventariat aferent unităţiilor subordonate şi a instituţiilor publice din
domeniul culturii, artei şi învăţământului finanţate din bugetul propriu al CJT este in
valoare de 493.604.619,79 lei reprezentând imobilizări necorporale in valoare de
2.262.799,28 lei , imobilizări corporale in valoare de 439.988.012,95 lei, imobilizări
corporale în curs în valoare de 18.205.941,66 lei, obiecte de inventar în valoare de
30.853.595,56 lei şi obiecte de patrimoniu în valoare de 2.294.270,34 lei.
La unităţile subordonate de asemenea s-a inventariat disponibilităţile şi fondurile
existente la data de 31 decembrie 2019 (debitori ,bonuri carburanti ,timbre) în baza
balanţelor de verificare contabilă în conformitate cu Ordinul nr. 2861/09.10.2009.
Tot ca elemente de patrimoniu s-au inventariat disponibilităţile şi fondurile CJT
existente la data de 31 decembrie 2019 (debitori,bonuri carburanti ,timbre) în baza
balanţelor de verificare contabilă de către Subcomisia nr. 1 c) privind inventarierea
disponibilităţilor băneşti (lei şi valută), împrumuturi, dobânzi, creanţe, garanţii şi obligaţii la
terţi , timbre, bonuri carburanţi, debitori, titluri de participare , acţiuni şi părţi sociale la
societăţile comerciale în care Judeţul Timiş este acţionar sau asociat
De asemenea CJT este acţionar la SC .Inter Center Service SRL Timisoara cu 503.400
parti sociale la valoarea de 5.034.000 lei , la SC Drumco SA Timisoara are 388.705 acţiuni
la valoarea de 3.887.050,88 lei , la SC. APCAN SA TIMIŞ cu 66.500 acţiuni la valoarea de
665.000 lei, la SC AVIAŢIA UTILITARĂ SA cu 839.245 acţiuni la valoarea de
2.098.112,50 lei , si SC SCHILIFT SRL cu 74.588 actiuni la valoarea de 745.880 lei si la SC
AQUATIM SA 1000 acţiuni la valoarea de 100.000 lei, ,,SERVICE CONS PREST’’ SRL
100 de acţiuni la valoarea de 20.000 lei, ,,RUWATIM SMDP’’ SRL, 4.992 acţiuni la valoarea
de 49.920 lei şi titluri de participare la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL ,,TIMIŞ’’ conform Hotărârii CJT nr.09/08.02.2008 la
valoarea de 1000 lei , ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ,,ADIVEST’’ conform Hotărârii CJT
nr. 67 /28.08.2008 la valoarea de 10.000 lei , ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ ,,ADID Timiş’’ conform Hotărârii CJT nr. 93
/30.10.2008 la valoarea de 5.000 lei , AGENŢIA DE ENERGIE A JUDEŢULUI TIMIŞ
conform Hotărârii CJT nr. 19/26.02.2010 la valoarea de 1.000 lei, ASOCIAŢIA TIMIŞTORONTAL – BÂRZAVA conform Hotărârii CJT nr. 80/2011 la valoarea de 500 lei,
AGENŢIA DE DEZVOLTARE EUROREGIONALĂ DUNĂRE-CRIŞ-MUREŞ-TISA
conform Hotărârii CJT nr. 34/17.04.2003 la valoarea de 7.713,65 lei ; ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ EST – ADI EST
deține 50% din capitalul social la valoarea de 150.000 lei ; ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST – ADI VEST deține 40,54% din
capitalul social la valoarea de 150.000 lei ; ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ NORD – ADI NORD deține 65,22%
din capitalul social la valoarea de 150.000 lei ; ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ CENTRU – ADI CENTRU deține
62,50% din capitalul social la valoarea de 150.000 lei ; ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ SUD – ADI SUD deține 50% din
capitalul social la valoarea de 150.000 lei . S.C APCAN SA, societatea este radiată la Oficiul
Național al Registrului Comerțului, în prezent fiind în forma de lichidare, procedură
nefinalizată .
Comisia centrală de inventariere a luat act cu privire la propunerile de casare făcute de
subcomisiile din subordine şi este de acord cu propunerile înaintate.
Din evidenţa contabilă vor fi scăzute bunurile propuse la casare, după efectuarea
casării şi valorificarea materialelor rezultate în urma casării.
În procesul de inventariere la nivelul comisiilor şi subcomisiilor s-a respectat
întocmai Ordinul nr. 2861/09.10.2009 privind efectuarea inventarierii elementelor de activ şi
pasiv corelat cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi totodată s-a ţinut cond şi Legea
nr. 213/1998- privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ; Legea nr. 215/2001
republicată cu modificările şi completările ulteriore a administraţiei publice locale specifice
instituţiilor publice.
Prezentul Raport se prezintă Consiliului Judeţean Timiş în conformitate cu prevederile
art. 124 din Legea administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
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