
 

 

      HOTĂRÂREA nr. 29 

                                     din  28  aprilie 2011   

 

Privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2010 a bunurilor mobile  si 
imobile care aparţin domeniului  privat al comunei Sutesti   

 
Consiliul Local Sutesti intrunit in sedinta ordinara din data de 28 aprilie 2011 
Având în vedere: 

 raportul de aprobare al   primarului comunei Sutesti  si al compartimentului 
financiar contabil; 

 avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti 
In baza prevederile art.8 din Legea nr. 82/1991  Legea contabilitatii cu modificarile si 

completarile ulterioare  si a Ordinului Ministerului Finantelor nr. 2861/2009 pentru  
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  

Tinand cont de dispoziţiile CAP. III din HG 909/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În conformitate cu art.18, art.21 art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin .(2)  lit.c), Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată; 
 
 
 

HOTĂRÂŞTE : 
 
Art.1. - Se aprobă rezultatul inventarierii pe anul 2010 a bunurilor mobile si  imobile care 
aparţin domeniului public si  privat al comunei Sutesti , conform procesului verbal  
inregistrat la nr. 3428 din 31.12.2010 prezentat în anexa, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei prin 
intermediul compartimentului financiar contabil  si va fi adusa la cunostinta celor interesati 
prin intermediului secretarului unitatii administrative teritoriale. 
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SECRETARUL COMUNEI 

SUTESTI 
   

……………………………………………………… 

 GHINEA PETRIOARA   

L.
S. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

      
……………………………………………… 

DEDIS GHEORGHE  
 
 
 

 



 

 

                                         PROIECT DE HOTARARE* 

 

Privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2010 a bunurilor mobile  si 
imobile care aparţin domeniului  privat al comunei Sutesti   

 
Consiliul Local Sutesti intrunit in sedinta ordinara din data de 28 aprilie 2011 
Având în vedere: 

 raportul de aprobare al   primarului comunei Sutesti  si al compartimentului 
financiar contabil; 

 avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sutesti 
In baza prevederile art.8 din Legea nr. 82/1991  Legea contabilitatii cu modificarile si 

completarile ulterioare  si a Ordinului Ministerului Finantelor nr. 2861/2009 pentru  
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  

Tinand cont de dispoziţiile CAP. III din HG 909/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În conformitate cu art.18, art.21 art.22 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin .(2)  lit.c), Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată; 
 
 
 

HOTĂRÂŞTE : 
 
Art.1. - Se aprobă rezultatul inventarierii pe anul 2010 a bunurilor mobile si  imobile care 
aparţin domeniului public si  privat al comunei Sutesti , conform procesului verbal  
inregistrat la nr. 3428 din 31.12.2010 prezentat în anexa, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei prin 
intermediul compartimentului financiar contabil  si va fi adusa la cunostinta celor interesati 
prin intermediului secretarului unitatii administrative teritoriale. 

 

PRIMAR, 

CODREANU CRISTIAN 

 

 
* Initiator proiect – Primarul comunei Sutesti- Codreanu Cristian 
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RAPORT  DE APROBARE  

 
la proiectul de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2010 a bunurilor 

mobile  si imobile care aparţin domeniului  privat al comunei Sutesti 

 
În baza Dispoziţiei nr.1290 din 06.12.2009, s-a constituit Comisia de inventariere a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Sutesti. Conform prevederilor Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de ne natura activelor , datoriilor si capotalurilor : 

Punctul 1 - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 
reprezintã ansamblul operatiunilor prin care se constatã existenta tuturor elementelor respective, cantitativ 
- valoric sau numai valoric, dupã caz, la data la care aceasta se efectueazã. 

 (2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecãrei entitãti, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu 
orice titlu, apartinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale 
care trebuie sã ofere o imagine fidelã a poziþiei financiare si a performantei entitãtii pentru respectivul 
exercitiu financiar. 

  
Punctul  2. - (1) În temeiul prevederilor Legii contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, entitãþile au 

obligaþia sã efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 
detinute, la începutul activitãþii, cel putin o datã în cursul exercitiului financiar pe parcursul functionãrii lor, 
în cazul fuziunii sau încetãrii activitãþii, precum si în urmãtoarele situatii: 

 Puntul 4. - (1) Inventarierea anualã a elementelor de natura activelor, datoriilor ºsi capitalurilor 
proprii se face, de regulã, cu ocazia încheierii exercitiului financiar, avându-se în vedere si specificul 
activitãfii fiecãrei entitãti. 

Punctul 6. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se 
efectueazã de cãtre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisã. 

 
  Punctul 6 alin (4) Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariati proprii, cât si pe bazã de contracte de prestãri de servicii 
încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregãtire corespunzãtoare. 
  Punctul 42. Rezultatele inventarierii se înscriu de cãtre comisia de inventariere într-un proces - 
verbal. 

Punctul 45. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenta tehnico - operativã în 
termen de cel mult 7 zile lucrãtoare de la data aprobãrii procesului - verbal de inventariere de cãtre 
administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilã cu gestiunea entitãtii. 

 Rezultatul inventarierii se înregistreazã în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, 
republicatã, si în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile. 

Punctul  46. - (1) Prevederile Legii nr. 82/1991, republicatã, si ale reglementãrilor contabile 
aplicabile referitoare la obligativitatea corelãrii datelor din bilant cu datele înregistrate în contabilitate, puse 
de acord cu situatia realã a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii stabilitã pe baza 
inventarului, se aplicã si institutiilor publice. 



În conformitate cu prevederile art. 2^2 din O.U.G. nr.103/2007 pentru modificarea şi completarea 
O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin Legea nr.79/2008: ,,Începând cu data de 01.01.2008 activele fixe corporale de natura 
construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 
ani, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform 
reglementărilor legale în vigoare, rezultatele evaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele 
anului în care s-a efectuat reevaluarea”. 

La întocmirea listelor de inventariere pe anul 2010, se va ţine seama de listele de inventariere 
transmise de către instituţiile publice ale căror bunuri din domeniul public şi privat ale comunei Sutesti  au fost 
date în administrare acestora. În unele cazuri, în aceste liste sunt cuprise şi modernizările din investiţii 
efectuate la bunurile ce le au în administrare, a căror valoare va mări valoarea de inventar, conform 
prevederilor “Normativului tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale”, indicativ P 95-77, în care 
se precizează la punctul 5.1.3:”La clădirile şi construcţiile speciale, cărora li s-au adus completări, îmbunătăţiri, 
adăugiri sau modernizări, efectuate din investiţii, costul acestora se adaugă la valoarea iniţială de inventar a 
fondurilor fixe respective”. 

Rezultatele inventarierii pe anul 2010 au fost înscrise de către comisia de inventariere într-un 
proces verbal, înregistrat la UAT Sutesti  cu nr. 3428 din 31.12.2010. 

Bunurile imobile reprezentând patrimoniul public şi privat al comunei Sutesti , s-au inventariat 
separat şi s-au înscris în liste distincte. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, am întocmit Proiectul de Hotărâre alăturat pe care îl 
supunem spre dezbatere şi aprobare in  Consiliului Local Sutesti. 
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