România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniului comunei
Şanţ la finele anul 2018;
Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.
Având în vedere ; - referatul contabilului corn. Şanţ înregistrat sub nr. 5193 din
12 noiembrie 2018, prin care propune numirea unei comisii pentru inventarierea patri

moniului la Primăria corn. Şanţ;
-prevederile art. 7 (1) şi (3), art. 8 (1) şi art. 11 din Legea nr.
82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare,
-prevederile art. 2 din Ordinul 2861/0-10-2009 pentru apro
barea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
-prevederile pct. 5, 6 (1) şi 7 din Normele Metodologice pri
vind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor

şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 2861/2009,
-Anexa nr. 1 lit. B punctul 1 din HG nr. 1031/14-12-1999 pri
vind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcăturiesc domeniul public al
statului şi al unităţilor administrativ teritoriale,
-prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amorti

zarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi
completările făcute prin O.G. nr. 3/2005, O.U.G. nr. 103/2007 şi Legea nr. 79/2008,
-prevederile art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
-prevederile H. Guvernului României nr. 2139/30 noiembrie
2004, modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele nor
male de funcţionare a mijloacelor fixe,
-prevederile art.63 alin. (5) lit d şi art. 122 din Legea nr. 215/
2001 privind administraţia publică locală republicată
în baza prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 Legea Administra
ţiei Publice Locale republicată;

DISPU N
Art.l. Se stabileşte comisia de inventariere a patrimoniului Comunei Şanţ pentru
finele anului 2018 în următoarea componenţă;
1.Moisil Anton - viceprimar - preşedinte,
2.Câmpan Crina-Cornelia - referent - membru,
3.Sasu Liuţa - membru,
4.Iuşan Camelia-Leontina - inspector - membru,
5.Flămând Lucia - inspector sistematizare -secretar.
Art. 2. Se stabileşte perioada de efectuare a lucrărilor de inventariere care este între

3 decembrie 2018 şi 31 decembrie 2018, pe baza unui grafic întocmit de biroul de
buget finanţe din cadrul primăriei comunale.
Art. 3. Atribuţiile comisiei de inventariere a bunurilor sunt următoarele;

- Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii se face cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se în vedere speci
ficul activităţii fiecărei entităţi.
-Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevede

rilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile apli
cabile, revine ordonatorului de credite.

-Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se
efectuează de către comisii de inventariere, numite prin dispoziţia scrisă a ordonato
rului de credite unde se menţionează modul de efectuare a inventarierii, metoda de
inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a
operaţiunilor.
-Inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor

proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cât şi pe bază de contracte de prestări de
servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire corespunzătoare.
-Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii invent-

tariate în locuri special amenajate (fişete, casete, dulapuri etc.), încuiate şi sigilate iar
preşedintele comisiei de inventariere răspunde de operaţiunea de sigilare.
-Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să
se sisteze operaţiunile de intrare-ieşire a bunurilor supuse inventarierii.

-Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii se afişează la loc
vizibil.
-Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi
apartenenţei acestora la entităţile deţinătoare.
-Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de

proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii.
-Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza extraselor CF şi a dosarului
tehnic al acestora.

-Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de
înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere distincte.

-Bunurile din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale,
date în administrare, concesionate sau închiriate instituţiilor publice, se inventariază şi
se înscriu în listele de inventariere distincte în cadrul acestor unităţi.
-Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii se inventariază şi se trec în
liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor.

-Comisia de inventariere are obligaţia să controleze toate locurile în care pot exista
bunuri care trebuie supuse inventarierii.

-Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, pe gestiuni şi
pe categorii de bunuri.
-Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, abandonate sau sistate,

precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de
inventariere distincte sau situaţii analitice separate, după caz.

28. - (1) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe
baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii
care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului
de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei

proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi
se sancţionează potrivit legii.

(2) în situaţia entităţilor care efectuează decontarea creanţelor şi obligaţiilor pe bază
de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de către parteneri,
aceste documente pot ţine locul extraselor de cont confirmate.

29.- (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de
garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria entităţilor se
inventariază în conformitate cu prevederile legale.
(2)Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului se
inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele

din contabilitatea entităţii.
în acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară,
puse la dispoziţie de instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului, vor purta
ştampila oficială a acestora.

în cazul entităţilor care, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, au optat
pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute în vedere

informaţiile aferente ultimei zile a exerciţiului financiar astfel ales.
(3)Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria entităţii se inventariază în ultima
zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de
încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de
casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate.
30.Inventarierea titlurilor pe termen scurt şi lung se efectuează pe baza
documentelor care atestă deţinerea acestora (registrul acţionarilor, documente care au

stat la baza achiziţiei sau primirii cu titlu gratuit) cu respectarea legislaţiei în vigoare.
31.- (1) înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, a
tichetelor de călătorie, a tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de creşă, a
tichetelor de vacanţă, a bonurilor cantităţi fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în
muzee, expoziţii şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală, cu excepţia
timbrelor cu valoare filatelică. Pentru bunurile de această natură, constatate fără

utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte.
(2) Inventarierea timbrelor filatelice se efectuează potrivit procedurii elaborate în
acest scop de către administratorii entităţilor care le au în evidenţă.
32.Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, cu ocazia inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective,
iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de confirmare, care se vor ataşa la listele
respective după primirea confirmării.

33.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 la 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.
Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii
comisiei de inventariere, de către gestionar, precum şi de către specialişti solicitaţi de
către preşedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea
bunurilor inventariate.

în cazul gestiunilor colective (cu mai mulţi gestionari), listele de inventariere se
semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se
semnează atât de către gestionarul predător, cât şi de către cel primitor.

34.- (1) Completarea listelor de inventariere se efectuează fie folosind sistemul
informatic de prelucrare automată a datelor, fie prin înscrierea elementelor de active

identificate, fără spaţii libere şi fără ştersături, conform procedurilor interne aprobate.

Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model în anexa nr. 3 la

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele
financiar-contabile.

(2)In cazul imobilizărilor corporale, precum şi al celorlalte elemente de natura
activelor pentru care există constituite ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru
pierdere de valoare, în listele de inventariere se înscrie valoarea de înregistrare în
contabilitate a acestora, mai puţin ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare

înregistrate până la data inventarierii, care se compară cu valoarea lor actuală, stabilită
cu ocazia inventarierii, pe bază de constatări faptice.
(3)In situaţia în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de
identificare electronică (de exemplu: cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise
direct în sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct

din sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu toate poziţiile inventariate sau
în mod selectiv numai pentru acele poziţii, repere unde se constată diferenţe cantitative
sau valorice (deprecieri), după caz.

In cazul în care se editează liste de inventariere care cuprind numai poziţiile
(reperele) la care se constată diferenţe cantitative sau valorice, listele complete de
inventariere se păstrează pe suport magnetic, pe durata legală de păstrare a
documentelor. în astfel de situaţii, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii
eventualelor ajustări se efectuează prin analiza şi evaluarea tuturor elementelor
inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferenţe cantitative.

Inventarierile parţiale, precum şi inventarierile efectuate în cursul anului, atunci
când entitatea efectuează mai multe inventarieri, se efectuează cu respectarea
prezentelor norme, mai puţin completarea "Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se
efectuează cu ocazia inventarierii anuale.
(4)Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă

materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmesc situaţii analitice distincte.
Totalul situaţiilor analitice astfel întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice
corespunzătoare, care se preiau în "Registrul-inventar" (cod 14-1-2).

35.- (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate
faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele
de magazie) şi din contabilitate.
(2) înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor
stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile
inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care

se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantităţilor
consemnate în listele de inventariere cu evidenţa tehnico-operativă pentru fiecare
poziţie.
36.- (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor,

datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile
aplicabile, precum şi ale prezentelor norme.

(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenţei metodelor,
potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
37.La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudenţei,
potrivit căruia se ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau
pierderilor de valoare.
în cazul în care se constată că valoarea de inventar este mai mare decât valoarea cu

care acesta este evidenţiat în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu valorile
din contabilitate.

In cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din
contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.
38.Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza

listelor de inventariere întocmite distinct comisia de inventariere face propuneri de
ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, după caz, ori de
înregistrare a unor amortizări suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale
imobilizărilor amortizabile), acolo unde este cazul, arătând totodată cauzele care au
determinat aceste deprecieri.

39.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 solicită explicaţii scrise de la persoanele care au
răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanţelor.

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

40.- (1) în situaţia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se
evaluează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

-gestionează bunurile şi în alte locuri de depozitare,
-în afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinnând
terţilor, primite cu sau fără documente,
-are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştin

ţă,
- are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate) pentru care s-au
întocmit documente 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 documnete 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. Semnarea declaraţiei de către gestionar

se face în faţa comisiei de inventariere,
a)să identifice toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi in
ventariate,

b)să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare în prezenţa gestiona
rului, ori de cîte opri se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.
Atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singurră persoană,

sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii
comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor
de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în
cazul când inventarierea nu se termină într-o zi. La reluarea lucrărilor se verifică dacă
sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se va consemna într-un proces verbal de
constatare, care se semnează de către comisia a inventariere şi de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare.

Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inven
tariate în locuri special amenajate (fişete, casete, dulapuri, etc), încuiate şi sigilate.
Preşedintele comisiei de inventariere răspunde de operaţiunea de sigilare;
d)să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionînd data
la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri
de bunuri, existente în gestiune, dar neânregistrate, să dispună înregistrarea acestora în

fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a ges
tiunii să reflecte realitatea,
e)să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă,
solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii,
f)în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data şi ora fixată pentru începerea
operaţiunilor de inventariere, comisia sigilează gestiunea şi comunică aceasta administratriului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării
entităţii conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane au obli
gaţia să îl înştiinţeze pe gestionar despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se
efectueze indicînd ziua şi ora fixată pentru începerea operaţiunilor de inventariere.
Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează comisia sta
bilită la art. 1 şi compartimentul buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
primarului iar cu comunicarea acesteia domnul Grapini Emil secretarul comunei.

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică cu;

-compartimentul buget-fmanţe din cadrul Primpăriei comunei Şanţ,
-membrii comisiei de inventariere a bunurilor,

-Instituţia Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud - Controlul legalităţii actelor şi
Contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.
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