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Nr.2368 din 19.03.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului

administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2020

Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin ă ordinarăș ț
în luna martie 2021;

Analizând:
-   Proiectul  de  hotărâre  ini iat  de  Primarul  comunei  Dolje ti,  împreună  cuț ș

referatul de aprobare cu nr. 2368 din 19.03.2021;
- Raportul compartimentului contabilitate/”Comisia de inventariere” din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului nr. 2370 din 19.03.2021;
Având în vedere:
- art. 129, alin. 2 lit ”c” , art. 289 i art. 139, alin. (3) lit ”g”din Ordonan a deș ț

urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ;ț
-  Legea contabilităţii  nr.82/1991,  republicată,  cu modificările  i  completărileș

ulterioare;
- Ordinul 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
- Ordinul nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi

efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  şi  capitalurilor
proprii (Emitent M.F.P.); 

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local.
În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), litera ”a”  din Ordonan a de urgen ă nr.ț ț

57 din 2019, privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1._Se aprobă rezultatele inventarierii generale a patrimoniului administrativ
al  comunei  Doljeşti  aferent  anului  2020,  conform  procesului  verbal  nr.95  din
05.01.2021, întocmit de comisia de inventariere desemnată prin Dispoziţia Primarului
comunei Doljeşti, nr. 354 din 23 noiembrie 2020.

    Art.2._Primarul  comunei  Doljeşti  şi  compartimentul  contabilitate,  financiar,
impozite i taxe locale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ș

    Art.3._(1) Secretarul general al comunei Doljeşti va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ pentru exercitarea controlului de legalitate;
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-  Compartimentului  contabilitate,  financiar,  impozite  i  taxe  locale  din  cadrulș
aparatului de specialitate al Primarului;

- Oricărei persoane interesate.
(2) Secretarul general al comunei Dolje ti va aduce la cunoştinţă publică prezentaș

hotărâre prin orice mijloc de publicitate.

           Ini iator ,ț
Primar , Albert Lungu
                                                                                                 Contrasemnează,
                                                                     Secretar general al Comunei Dolje tiș
                                                                                                       Mihaela Cezar



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMĂRIA COMUNEI DOLJEŞTI
Nr. 2369 din 19.03.2021

REFERAT DE APROBARE
  la proiectul de hotărâre

privind aprobarea inventarului patrimoniului Consiliului local al comunei
Doljeşti pe anul 2020

Legislaţia care stă la baza elaborării proiectului de hotărâre:
          -  Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ;ț ț

-  Ordinul  2.634  din  5  noiembrie  2015  privind  documentele  financiar-
contabile;

-  Ordinul  nr.  2861/09.10.2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii (Emitent M.F.P.).

Rezultatele  preconizate  prin  adoptarea  acestui  proiect  de  hotărâre:  buna
gestionare a bunurilor apartinand UAT Dolje ti.ș

Toate  bunurile  apartinand  unitatilor  administrativ-teritoriale  sunt  supuse
inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre primar,
respectiv  de  presedintele  consiliului  judetean,  un  raport  asupra  situatiei  gestionarii
bunurilor.

In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, entitatile au
obligatia  sa  efectueze  inventarierea  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  si
capitalurilor  proprii  detinute,  la  inceputul  activitatii,  cel  putin  o  data  in  cursul
exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor.

Având în vedere:
  Procesul Verbal nr.95 din 05.01.2021 al comisiei de inventariere desemnată

prin Dispoziţia Primarului comunei Doljeşti, nr. 354 din 23 noiembrie 2020.
  Prevederile  art.7  din  Legea  contabilităţii  nr.82/1991,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare; 
 Prevederile  art. 129, alin. 2 lit ”c” ,  art.  289 i  art. 139, alin. (3) lit ”g”dinș

Ordonan a de urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ,ț ț  se propune aprobarea
rezultatelor inventarierii patrimoniului comunei Dolje ti, la data de 31.12.2020.ș

Bunurile aflate în administrarea instituţiilor publice se inventariază anual.
În  consecinţă  se  propune  spre  adoptare  consiliului  local  acest  proiect  de

hotărâre.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DOLJESTI
Nr. 2370 din 19.03.2021

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind aprobarea inventarierii patrimoniului public si

privat al     comunei   Doljesti la data de 31 decembrie 2020

              Potrivit  art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, a Ordinului
Ministerului   Finantelor  Publice  nr.2861/2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind
organizarea  si  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  si
capitalurilor proprii, unitatile cu personalitate juridice prevazute la art. 1 din aceeasi
lege, au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in
cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in
alte situatii prevazute de lege.
              Rezultatul  inventarierii  se  inregistreaza  in  contabilitate  potrivit
reglementarilor contabile aplicabile.
              Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei
patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrative-teritoriale, a
executiei  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  este  situatia  financiara  trimestriala  si
anuala.
               Raspunderea  pentru buna organizare  a lucrarilor de inventariere revine
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de
active si pasiv si care elaboreaza si transmite comisiilor de inventariere instructiuni
scrise in acest sens.
             Inventarierea elementelor de active si de pasiv se efectueaza de catre comisii
de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa, emisa
de  conducatorul  unitatii.  In  decizia  de  numire  se  mentioneaza  in  mod obligatoriu
componenta  comisiei,  numele  responsabilului  comisiei,  modul  de  efectuare  al
inventarierii,  gestiunea  supusa  inventarierii,  data  de  incepere  si  de  terminare  a
operatiunilor.
          Pentru a respecta legislatia in acest domeniu, s-a dispus de catre ordonatorul
principal  de credite al  comunei Doljesti,  prin Dispozitia Primarului  nr.  354 din 23
noiembrie 2020, efectuarea inventarierii bunurilor din patrimonial public si privat al
comunei  Doljesti  in  perioada  noiembrie  -31  decembrie  2020,  conform  Graficului
privind esalonarea inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Doljesti pe
anul 2020.
         Inainte de începerea  lucrarilor de inventariere, fiecare presedinte al comisiei de
inventariere a primit un exemplar din instructiunile privind organizarea si desfasurarea



lucrarilor de inventariere si a luat la cunostinta de modul de organizare si desfasurare a
acestora.
                   In vederea desfasurarii in conditii optime a operatiunilor de inventariere,
au fost  luate  masurile necesare  pentru crearea conditiilor  corespunzatoare de lucru
comisiilor  de  inventariere,  prin  :  organizarea  depozitarii  bunurilor  grupate  pe
sortotipodimensiuni; tinerea la zi a evidentelor tehnico-operative la gestiuni si a celei
contabile si  efectuarea confruntarii  datelor  din aceste  evidente;  participarea intregii
comisii  de inventariere  la  lucrarile  de inventariere;  asigurarea  personalului  necesar
pentru manipularea bunurilor care se inventariaza, respective pentru sortare, asezare,
cantarire,  masurare,  numarare;  asigurarea  protectiei  membrilor  comisiei  de
inventariere in conformitate cu normele de protectie a muncii.
               In toate cazurile , comisiile de inventariere, inainte de inceperea operatiunii
de inventariere, au luat declaratii scrise de la gestionari, din care sa rezulte urmatoarele
aspecte;  daca  gestioneaza  valori  materiale  si  in  alte  locuri  de  depozitare;  daca  au
plusuri sau minusuri in gestiune despre a caror cantitate sau valoare au cunostinta;
daca au primit sau eliberat valori materiale fara documente legale; daca au documente
de  intrare  iesire  care  au  fost  operate  in  evidenta  gestiunii  si  care  au  fost  predate
serviciului contabilitate.
            Toate bunurile care au fost inventariate  au fost trecute in liste de inventariere,
intocmite  pe  gestiuni  si  categorii  de  bunuri;  mijloace  fixe,  obiecte  de  inventor,
materiale, alte valori, produse.
             Rezultatele inventarierii au fost scrise in procese verbale intocmite de fiecare
comisie  in  parte,  dupa  confirmarea  soldurilor  scriptice,  de  catre  serviciul  buget-
contabilitate.
              In urma decontarii inventarelor, prin confruntarea stocurilor faptice cu cele
scriptice din evidenta contabila, nu s-au constatat diferente cantitativ valorice in plus
sau in minus, ceea ce reprezinta o buna administrare a patrimoniului public si privat al
comunei Doljesti.
            In concluzie, mentionam ca inventarierea patrimoniului public si privat al
comunei  Doljesti,  a  fost  efectuată  in  totalitate,  urmarindu-se  respectarea
reglementarilor legale in acest sens, in vederea stabilirii situatiei reale a patrimoniului
public si privat a comunei Doljesti la data de 31 decembrie 2020.
            Avand in vedere situatia  prezentata, supunem spre dezbatere si aprobarea
Consiliului  Local  al  comunei  Doljesti,  proiectul  de  hotarare  privind  aprobarea
inventarierii patrimoniului public si privat al comunei Doljesti la data de 31 decembrie
2020.

                                                                     Inspector, Adochitei Maria


