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Bunurile de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al
orasului este in valoare totala de 1.596,00 mii lei.

mijloace fixe, a lucrarilor finalizate si receptionate, domeniul privat al orasului Valea
lui Mihai a crescut fata de anul 2020 cu suma de 503,53 mii lei, ajungand la valoarea
total a de 44.340,53 mii lei la data de 31.12.2021.

in cursul anului 2021 in unna inventarierii si ca urmare a intrarilor de,

La sectiunea Domeniul privat al orasului Valea lui Mihai, in lista de
inventar la data de 31.12.2021 se regasesc mij loace fixe in valoare de 44.340,53 mii
lei, ce cuprinde bunuri reprezentand cladiri, utilaje, echipamente tehnologice,
mijloace de transport, etc.

In cursul anului 2021 in urma inventarierii si ca unnare a intrarilor de,
mijloace fixe, a Iucrarilor finalizate si receptionate, domeniul public al orasului Valea
lui Mihai a crescut fata de anul 2020 cu suma de 449,03 mii lei, ajungand la valoarea
totala de 101.846,20 mii lei la data de 31.12.2021.

La sectiunea Domeniul public al orasului Valea lui Mihal, in lista de
inventar la data de 31.12.2021 se regasesc mijloace fixe in valoare total a de
101.846,20 mii lei, ce cuprinde bunuri reprezentand terenuri, cladiri, strazi, parcuri,
spatii verzi, monumente, drumuri, retele de apa si canalizare.

Patrimoniul orasului Valea lui Mihai la data de 31.12.2021 compus din
domeniul public si domeniul privat, este in valoare totala de 146.186,73 mii lei, dupa
cum urmeaza:

- bunuri de natura mijloacelor fixe din patrimoniul public al orasului
sunt in valoare totala de 101.846,20 mii lei,

- bunuri de natura mijloacelor fixe din patrimoniul privat al orasului sunt
in valoare totala de 44.340,53 mii lei,
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