ROMANIA
JUDETUL ARGES
PzuMARIA COMUNEI COCU
PRIMAR: Gheorghe TUCA

DISPOZITIA

NR. 168

din 28.08.2018
privind constituirea Comisiei de inventariere anuall, pentru anul2018
a elementelor de activ si pasiv ale Consiliului Local al comunei Cocu si de analizd a bunurilor
propuse la casare Pentru anul 2018

Prilarul comunei

Cocu, judetul Argeq

Avflnd in vedere :
-referatul compartimentulgi contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Cocu nt.3023 127 .08.2018;
-prevederil e art. 7 si art.8 din legea m. 82ll99l-legea contabilitatii, republicata;
-prevederile Ordinului Ministerului finantelor Publice nr. 286112009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii;
-prevederil e art. 27 din Legea nr. l5lt994 privind arnortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003-lege privind transparenta decizionala in administratia publica;
Iy,bazaart.63 alin.(5) litera d) si in temeiul art.68 alin(l) din Legea tr.21512001
administraliei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

-

legea

DISPUNE:

Art.1.

Se constituie comisia centrala de inventariere a elementelor de natura

activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, la nivelul comunei Cocu, in urmatoarea componenta :
- Viceprimar- Presedintele comisie
1. Marinita Gheorghe
- Consilier- secretar
2. Citdnescu Gheorghe
- Bibliotecar - membru
3.Andrei Georgeta
- Casier - membru
3. Tuca Elena
- Inginer ag.- membru
4" Badea Ilie
Art.2. Subcomisiile de inventariere pentru unitatile supuse inventarierii vor avea urmatoarea
componenta:

Subcomisia 1 pentru gestiunea : Primaria Cocu, Scoala Cocu Scoala Barbatesti , Scoala
Rachitele de Sus.

1.

2.

Marinita Gheorghe - Presedinte
Andrei Georgeta - membru

3.

Tuca Elena - membru
Subcomisia 2 pentru gestiunea :, Biblioteca comunala.
1. C6tdnescu Gheorghe- presedinte
2. Tuca Elena- membru
3. Badea Ilie- membru
Subcomisia 3 pentru gestiunea domeniului public.
1. Maririita Gheorghe - presedinte

2.
3.

Badea

Ilie- membru

Cdtdnescu Gheorghe- membru

Art.3.

Se constituie comisia de casare a mijloacelor

fixe si obiectelor de inventar degradate si

a caror durata de functionare a expirat in urmatoarea componenta :
1. Marinita Gheorghe - presedinte
2. Martin Ion - membru
3. Predescu Ion - membru
(2) Inventarierea are in vedere cuprinderea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor
qi capitalurilor proprii, in vederea reflect6rii unei imagini fidele a patrimoniului entitdlii in situaliile
financiare.

(3) Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa
dispozitia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate

si alte documente
referitoare la inventariere. proeesul verbal va fi inregistrat la registratura si predat la biroul

personalului inainte deinceperea inventarierii, listele de inventariere precum

contabilitate, taxe si impozite la termenul final pentru inventariere.

Art. 4. Operafiunile de inventariere a patrimoniului se va desfasura in perioada lunilor
septembrie-octombrie 2018 pe baza instructiunilor din Anexa

nr. 1 care face parte integranta din

prezenta dispozitie;

Art.S. Precizarile privind modul concret de desfasurare a actiunii de inventariere sunt
cuprinse in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta dispozitie;
Art.6. Cu ducerea Ia indeplinire a prezentei dispozilii se imputemiceqte compartimentul
contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cocu.
Art.1 " Domnul viceprimar va prezenta rezultatul inventarului dup[ finalizarea acestuia,
Consiliului Local Cocu pana la sfdrqitul trimestrului I al anului2}l9.
Art" 8. Secretarul comunei va lua masuri de afiqare si comunicare a prezentei dispozilii
celor interesafi

Avrzat

S-Ecnrrnn
STANCEE'ENA#

Anexa nr. 1
la Dispozitia nr. 168/28.08.2018
Obiectivele si termenele de incepere si terminare a actiunii de inventariere
1

Comisia va inventaria:

A. COMUNA COCU:
curs, materiale, obiecte de inventar in magazie, obiecte de inventar in folosinta,creantele si
obligatiile comunei Cocu, soldurile conturilor de diponibilitati ale comunei Cocu;

in

B. BUNURI PENTRU SITUATII DE URGENTA:
00
si se va termina in data de 15 octombrie
Actiunea va incepe in data de 03 septembrie 2Ol8 , ora 9
oo.
2018, ora 16
in perioada 15-19 octombrie 2018 ora 16.00 va avea loc operaliunea de valorificare a inventarierii, in
urma cdreia se va intocmi procesul verbal cu rezultatul inventarierii.

Anexa nr.2
la Dispozit i* nr.L68 128.08.20 1 8

PRECIZARI
privind modul de desflqurare a ac{iunii de inventariere
republicatd, qi ale
rnbazaprevederilor articolelo r m.7 gi 8 din Legea contabilitd1iirr.82ll991,
Normelor privind organizarea
ordinului ministrului finanlelor publice nr.286112009 pentru aprobarea
modificdrile qi complet[rile ulterioare,
qi efectuarea inventarierii elementeror de activ qi pasiv, cu
publici locald, republicatd si precum qi ale art. 122 din Legea nr.2l5lz0o1 privind administralia
capitalului imobilizat in active
prevederile art. 27 din Legea m. l5ll994 privind arnortizarea
au obligalia sd efectueze inventarierea
corporale si necorporale, republicata, instituliile publice,
pu]in o dat6 Pe ffi, pe parcursul funcfion[rii lor
general[ a elementelor de activ qi de pasiv delinute cel
ce indeplinesc aceste conditii"
si deabemeni sa faca propuneri pentru casarea celor
supuse
In perioada desfbqurdrii inventarierii se sisteaza predarea-primirea bunurilor
prin numirare, cantdrire, mdsurare sau cubare, dupd
inventarierii. Stabilirea stocurilor faptice se face
cM.
se face menliunea pe listele de
Bunurile aflatein ambalaje originale se desfac prin sondaj 9i
inventariere.

(echipament, scule, unelte, mijloace
Bunurile aflate asupra angajaliior la data inventarierii
pe compartimente qi persoane'
fixe,obiecte de inventar in folosinld) se inventariazd separat
de inventariere pe locuri de depozitare, pe
Toate bunurile ce.se inventariazdse inscriu in liste
respective (simbol' cod' numdr de inventar'
gestionari qi categorii de bunuri, cu toate caracteristicile
din contabilitate'
unitate de m6surd) care trebuie s6 fie identice cu cele
de inventariere la valoarea contabila
Bunurile inventariate se evalue azd, qi se inscriu in listele
(valoarea de inregistrare).
se inregistteazd in contabilitate la
Bunurile constatate lips6 la inventariere se evalueazd, si
eazd de la persoanele vinovate la valoarea de
valoarea contabild. Lipsurile imputabile se recuper
publice m.286112009.
inrocuire, determinatd iotrivit ordinului ministrului finanleror
in contabilitate ia costul de
Bunurile constatate in plus se evalueazd qi se inregistreazd
contabile aplicabile. in funclie de prelul pielei
achizilie al acestora, in conformitate cu reglementdrile
la dataconstat[rii sau de costul de achizilie al bunurilor similare'
pentru lipsuri, sustrageri qi orice alte fapte care produc pagube ce constituie infracliuni,
in condiliile qi la termenele
este obligat s6 sesizeze organele de urmdrire penald

ordonatorul de credite
stabilite de lege.
vinovate, precum qi debitorii
Pagubele constatate Ia inventariere, imputate persoaneior
conturi analitice distincte, iar in cadrul acestota'
devenili insolvabili se evidenli azdircontabilitate in
legii.
pe fiecare debitor, urmdrindu-se recuperarea lor potrivit
se datoreazd culpei unei persoane se face in
Scdderea din contabiiitate a unor pagube care nu
cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior'
baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv,
publice
plusul de cas6 constatat ct ocaziainventarierii numerarului din c.asieriile instituliilor
public6, subcapitolul bugetar "incasdri din alte
se vars[ la bugetul din care este finanlatd institulia
surse".

intocmesc liste separate'
Atenlie se va acorda bunurilor in custodie, pentru cale se

Pentru bunurile fbrS miqcare, de prisos, cu miqcare lentd inutilizabile sau deteriorate, se
intocmesc liste de inventariere separate gi pe gestiuni, la aceste liste se anexeazd procese verbale ale
comisiilor din care sd rezulte cauzele nefolosirii. gradul deteriordrii dacd este cazul, cauzele care au
determinat situalia bunurilor respective, precum qi persoanele vinovate , dacdeste cazul.
Creanfele gi obligatiile fa!6 de te(i sunt supuse verificdrii qi confirmdrii pe baza extraselor,
soldurilor debitoare gi creditoare ale conturilor de clienli qi furnizori care delin ponderea in totalul
soldurilor acestor conturi, dupd modelul - cod 14-6-3. Confirmarea soldurilor se face in mod
obligatoriu pe bazd, de adresd cu confirmare de primire. Nerespectarea acestei proceduri, precum qi
refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme.
Disponibilitdlile aflate in conturi la bdnci se inventariazd, prrn confruntarea soldurilor din
extrasele de cont emise de bdnci cu cele din contabilitate. In acest scop, extrasele de cont din ziua
inventarierii puse la dispozilie de unitdlile bancare clienlilor vor purta in mod obligatoriu gtampila
oficial[ a bdncii.
Disponibilitafle in lei qi in valutd din casieria unitalii se inventariazd dupd, inregistrarea
tuturor operaliunilor de incasdri qi plAli privind perioada expitard, confruntdndu-se soldurile din
registrul de casi cu cele din contabilitate.
Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ qi pasiv, cu ocazia inventarierii, se
verificd realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terfi se fac cereri de
confirmare, care se vor ataga la listele respective, dupd primirea confirmdrii.
' Pentru inventarierea elementelor de activ qi de pasiv ce nu reprezintd bunuri este suficientd
prezentarea lor in situalii analitice distincte care sd fie totalizate qi sd justifice soldul conturilor
sintetice respective in care acestea.sunt cuprinse gi care se preiau in Registrul-inventar (cod 14-1-2).
Elementele de activ qi de pasiv inscrise in registrul-inventar au la baz6, listele de
inventariere,procesele-verbale de inventariere gi situaliile analitice, dupd, caz, care justificd conlinutul
fiecirui post din bilant.
In ultima fi16 a listei de inventariere, gestionarul trebuie sd menlioneze cd toate cantitalile au
fost stabilite in prezenla sa, cd se afld in pdstrarea qi rdspunderea sa, precum qi eventualele obiecliuni
ce le are de fEcut.
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic Ai inscrise in
listele de inventariere ou cele din evidenla tehnico-operativd (fiqele de magazie) gi din contabilitate.
Listele de inventariere se vor intocmi in 2 exemplare.
Gestionarul iqi scrie singur un exemplar de inventar. Cele 2 exemplare din listele de inventar
impreund cu:
- declaralia scrisd a gestionarului;
- procesul verbal al comisiei de inventariere, vor fi depuse a doua zi dimineala (dupd terminare) la
Biroul contabilitate, taxe si impozite, care in termen de maxim 3 zile, va trece situalia scripticd,
stabilindu-se rezultatele.
Comisia de inventariere va intocmi un proces verbal cu rezultatul inventarierii, concluziile qi
propunerile cu privire la catzele plusurilor, minusurilor qi vinovalii pentru aceasta, precum qi
propunerile de casdri.
Intreaga documentalie privind activitatea de inventariere va fi prezentatd conducerii instituliei spre
solulionare ?n termen.
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