
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind constituirea comisiei pentru inventarierea patrimoniului comunei Coşna şi 

unităţilor aparţinătoare la sfârşitul anului 2018 şi propuneri pentru casarea unor mijloace
fixe şi obiecte de inventar

Gavril Pardău, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând referatul nr.7167 din 29.11.2018 prezentat de Sef serviciu- Serviciul Financiar 

contabil, impozite, taxe, gestionare bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, 
transport şcolari, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei prin care solicită 
constituirea comisiei de inventariere a bunurilor materiale aflate în gestiunea Primăriei şi 
unităţilor aparţinătoare;

Având în vedere prevederile:
-art.7 din Legea nr.82/1991 a contabilităţii republicată;

-art.6 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/2009;

în temeiul art.63 alin 1 şi 5 litera ”d” , art.68 alin.l şi art.115 alin.l litera „a”, din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N :

Art.l.Se constituie comisia pentru inventariere la sfârşitul anului 2018, a bunurilor 
materiale aflate în gestiunea Primăriei şi unităţilor aparţinătoare, şi propuneri pentru casarea unor 
mijloace fixe şi obiecte de inventar în următoarea componenţă:

Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte 
Ivan Mariana-secretarul comunei - secretar comisie 
Doroftiesei Gheorghe -consilier - membru 
Nedelea Crizantema -consilier - membru
Doroftiesei Mihaela -referent - membru 

Art,2.Inventarierea se va efectua în perioada 03.12.2018- 14.12.2018, pe gestiuni şi locuri 
de folosinţă, de către subcomisiile stabilite în referatul Serviciul Financiar contabil, impozite , 
taxe, gestionare bunuri, asistenţă socială, administrativ, utilităţi comunale, transport şcolari, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei şi procedurii operaţionale privind 
inventarierea.

Art.3.(l).Vor fi supuse inventarierii‘.mijloacele fixe, terenurile cu vegetaţie forestieră obiectele 
de inventar, materialele, numerarul din casierie, disponibilităţile din conturi la trezorerie şi bănci, 
biletele de valoare, mărcile poştale, documentele cu regim special, creditorii, debitorii.

(2) .Toate bunurile ce se vor inventaria se vor înscrie în liste de inventar.
(3) .BunuriIe materiale aparţinând altor unităţi se vor inventaria şi se vor înscrie pe 

liste separate.
(4) .Pentru bunurile depreciate se vor întocmi liste distincte.
(5) .Rezultatele inventarierii vor fi consemnate de către comisie într-un proces verbal 

care va fi prezentat spre aprobare, inclusiv cu propunerile de casare a mijloacelor fixe şi obiectelor 
de inventar degradate, ordonatorului principal de credite şi consiliului local până la data de
17.12.2018.

Art.4.(l)Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de persoana 
nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 zile de la data



comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.
(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa Primarului 

Comunei Coşna, Judeţul Suceava.
(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în termen 

de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.
(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează comisia 
desemnată şi va fi comunicată de către secretarul comunei Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava 
pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.

P R I MA R ,



PRIMĂRIA COMUNEI COSNA 
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 
NR.7167 din 29.11.2018

REFERAT
privind componenţa comisiei de inventariere, perioadele de desfăşurare a operaţiunilor de 

inventariere a elementelor de pasiv şi activ şi aprobarea procedurii operaţionale privind 
asigurarea inventarului şi inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii pe anul 2018

Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi republicările 
ulterioare si OMFP nr. 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, propun:

- constituirea comisiilor de inventariere şi perioadele de desfăşurare a operaţiunilor de 
inventariere a elementelor de pasiv si activ pe anul 2018 după cum urmeaza:

Comisia centrala:

Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte 
Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Gheorghe-consilier -  membru 
Nedelea Crizantema-consilier-membru 
Doroftiesei Mihaela-referent - membru

1. Activele fixe din domeniul public şi privat, inclusiv investiţii în curs de execuţie
a) comisie Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte

Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Gheorghe -consilier -  membru 
Nedelea Crizantema-consilier -membru

b) termen de efectuare a inventarului: 3-5 decembrie 2018

2. Stocuri materiale şi obiecte de inventar :
a) comisie Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte

Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Gheorghe-consilier -membru
Doroftiesei Mihaela-referent - membru

b) termen de efectuare a inventarului: 6-10 decembrie 2018

3. Casierie şi documente cu regim special şi alte valori; 
a) comisie Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte 

Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Mihaela-referent - membru

b) termen de efectuare a inventarului: 11 decembrie 2018

4. Datorii
a) comisie Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte 

Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Gheorghe -consilier -  membru 
Doroftiesei Mihaela-referent - membru



b) termen de efectuare a inventarului: 12 decembrie 2018

5. Creanţe bugetare
a) comisie Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte

Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Gheorghe -consilier -  membru

b) termen de efectuare a inventarului 13 decembrie 2018

6. Angajamente legale si bugetare:
a) comisie Iuga Dorina -viceprimarul comunei- preşedinte 

Ivan Mariana-secretarul comunei -  membru 
Doroftiesei Gheorghe -consilier -  membru

b) termen de efectuare a inventarului: 14 decembrie 2018

8. Predarea procesului-verbal de inventariere în vederea valorificării rezultatelor 
inventarierii - 14 decembrie 2018.

Sef serviciu,

Clawlia Todasca



Proces verbal
de instruire a comisiei de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor

proprii pe anul 2018, încheiat azi 29.11.2018

La instruire participă:
- Todasca Claudia, sef serviciu contabilitate 

şi membrii comisiei de inventariere :
- Iuga Dorina - preşedintele comisiei-viceprimar;
• Ivan Mariana-secretar-secretarul comisiei-secretar;
- Doroftiesei Gheorghe - membru-consilier;
- Nedelea Crizantema-membru-consilier;
- Doroftiesei Mihaela - membru-referent

Instruirea constă în prezentarea procedurii operaţională de lucru, prezentându-se etapele şi 
modului de desfăşurare a inventarului după cum urmează:
1. Completarea declaraţiei de inventariere de către gestionarul de valori materiale din care să rezulte 
dacă:

- gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;
- în afara bunurilor unităţii respective, are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, 
primite cu sau fără documente;
- are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţă;
- are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit 
documentele aferente;
- a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;
- deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea 
sa;
- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu 
au fost predate la contabilitate.

De asemenea, gestionarul va menţiona în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document 
de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune.
Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de 
către comisia de inventariere, care atestă că a fost dată în prezenţa sa;
2. Identificarea tuturor locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate pentru 
a nu fi omise unele valori materiale de la operaţiunea de valori materiale din cadrul instituţiei 
publice
3. Se barează şi semnează fiecare dintre fişele de magazie de un membru a comisiei de inventariere 
după ce s-a verificat dacă au fost înregistrate toate documentele de intrare şi de ieşire
4. Se trece la semnarea ultimului document de intrare de valori materiale în gestiune care au fost 
înregistrate în fişele de magazie ale gestionarului
5. Se trece la semnarea ultimului document de ieşire de valori materiale în gestiune care au fost 
înregistrate în fişele de magazie ale gestionarului
6. Se va trece la înserarea datei şi a orei pe toate fişele de magazie de către un membru a comisiei de 
inventariere
7. Dacă este cazul se va verifica numerarul existent în casierie



8. Bararea de către membrii comisiei a registrului de casă dacă este cazul indicându-se totodată 
data şi ora la care s-a început inventarierea gestiunii de casierie
9. Semnarea de membrii comisie a chitanţelor cu regim special care se află predate de gestionarul 
formularelor cu regim special casierului sau altui gestionar care lucrează cu monetar.
10. Se va trece la sigilarea uşilor de acces la magaziile ce urmează a fi inventariate dacă gestionarul 
are mai multe spaţii de depozitare rămânând nesigilata doar magazia la care se desfăşoară 
operaţiunea şi în cazul acestei magazii se va proceda la sigilarea celorlalte uşi rămânând nesigilată 
uşa principală de acces
11. Se va trece la întocmirea unor procese verbale dacă se constată ulterior violarea acestor sigilii
12. Se va trece la stabilirea în prezenţa gestionarului a stocurilor faptice prin cântărire, măsurare, 
numărare sau cubare.
13. Se înscriu în listele de inventar cantităţile faptice constatate cu ocazia efectuării operaţiunii de 
inventariere a elementelor de activ constatate la data efectuării inventarierii în gestiunea de valori 
materiale
14. După efectuarea inventarierii elementelor de activ se la trece la evaluarea şi înscrierea în listele 
de inventariere a valorii contabile sau a valorii de înregistrare a acestora
15. In cadrul operaţiunii de inventariere se va trece la verificarea tuturor activelor corporale dar pe 
lângă acestea se inventariază şi toate activele necorporale, investiţiile în curs, materialele aflate în 
folosinţa personalului, investiţiile în curs, valorile materiale aflate în curs de modernizare, valorile 
materiale aflate in curs de expediţie, valorile materialele aflate în unitate de la terţi, valorile 
materiale aflate în custodie, disponibilele băneşti în numerar şi în cont, regimul special, timbrele
16. După înscrierea listelor de inventariere se va trece la semnarea şi numerotarea listelor de 
inventar pe toate paginile de către gestionar
17. După înscrierea şi numerotarea listelor de inventar şi semnarea acestora de către gestionar se va 
trece la semnarea listelor de inventar pe toate filele de către membrii comisiei de inventariere
18. La încheierea operaţiunii de inventariere , după semnarea şi numerotarea listelor de inventar de 
gestionar şi de comisia de inventariere pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să 
menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în 
listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire 
ia modul de efectuare a inventarierii. în acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze 
obiecţiile, iar concluziile la care a ajuns se vor menţiona la sfârşitul listelor de inventariere
19. După finalizarea inventarierii faptice a valorilor materiale se va trece la Analiza tuturor 
stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. 
După efectuarea analizei contabilitatea va semna în locul destinat în fişa de magazie
20. Dacă este cazul se va trece la corectarea operativă a erorilor constate cu ocazia analizei fişelor 
de magazie întocmite de gestionar cu ocazia înscrierii operaţiunilor de intrare şi de ieşire a valorilor 
materiale din magazie
21. Se va trece la stabilirea rezultatele inventarierii prin compararea datelor constatate faptic şi 
înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din 
contabilitate şi se va trece apoi la semnarea listelor de inventariere în locul special destinat pe 
formularul respectiv
22. Se va trece la inventarierea conform bilanţului a elementelor de pasiv.
23. După efectuarea inventarierii se va trece la întocmirea unor liste separate cuprinzând valorile 
materiale depreciate ce fac obiectul propunerii pentru casare a valorilor materiale şi de asemenea se 
vor întocmi liste separate cu materialele fără mişcare sau greu vandabile
24. La final se va trece la întocmirea de către comisia de inventariere a rezultatelor într-un proces 
verbal respectiv procesul-verbal privind rezultatele inventarierii care trebuie să conţină, în principal,



următoarele elemente: data întocmirii; numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere; 
numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariată; data începerii 
şi terminării operaţiunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile şi propunerile comisiei 
cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi la persoanele vinovate, precum şi 
propuneri de măsuri în legătură cu acestea; volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare 
lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în 
circuitul economic; propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a 
unor stocuri; constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor 
din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la bunuri, precum şi pentru 
pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia 
de inventariere trebuie să primească explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea 
gestionării, respectiv a urmăririi decontării creanţelor

Pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor cercetate, comisia de inventariere stabileşte 
caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi caracterul 
plusurilor, propunând, în conformitate cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a diferenţelor 
dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

Comisia de inventariere în situaţia constatării unor plusuri în gestiune de valori materiale, va 
trece la evaluarea la valoarea justă a tuturor valorilor materiale care sunt în această cauză.

In cazul constatării plusului de casă cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile 
instituţiilor publice se varsă la bugetul din care este finanţată instituţia publică, subcapitolul bugetar 
"încasări din alte surse".
25. Comisia de inventariere va prezenta propunerile cuprinse în procesul-verbal întocmit de aceasta 
şi înregistrat la registratura unităţii, în termenului stabilit pentru încheierea operaţiunilor de 
inventariere, conducătorului unităţii care a emis decizia de efectuare a acesteia.

Prezentul proces verbal a fost încheiat în doua exemplare.

Todasca Claudia, sef serviciu contabilitate 
şi membrii comisiei de inventariere :

Iuga Dorina - preşedintele comisiei-viceprimar; 
Ivan Mariana-secretar-secretarul comisiei-secretM 
Doroftiesei Gheorghe - membru-consilier; jjjmr 
Nedelea Crizantema-membru-consilier; V w . 
Doroftiesei Mihaela - membru-referent


