ROMANIA
Judetul GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel. :0236863444
Tel/fax : 0236863400/0336432402
valea_marului@gl.e-adm.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de
activ si pasiv la data de 31.12. 2020
_____________________________________________________________
Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi;
Numărul şi data înregistrării proiectului: 127/21.01.2021;
Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit în şedinţă
ordinară, în data de 29.01.2021;
Având in vedere :
-referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 128/21.01.2021;
- raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil,
înregistrat sub nr. 129/21.01.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
- procesul verbal final nr. 1190/C, din 22.12.2020, al comisiei de inventariere
a bunurilor din patrimoniul U.A.T. Valea Mărului ;
În baza prevederilor:
-art.1, alin (2)din Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991
(republicată) modificată de Ordonanţă de Urgenţă nr. 37 din 13 aprilie 2011;
-art 33 și 40 alin (8) lit. a) din Legea bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002
(republicată);
- OMF nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
- art. 23 alin. (2) lit. (d) si (e) din Legea nr. 273/2006, Legea finanţelor publice
locale ;
În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139,
ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂ ŞTE:
Art.1. Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local, ia act şi îşi însuşeşte Procesul
verbal final privind rezultatele inventarierii pe anul 2020 cuprinzând constatările
comisieii de inventariere , conform Anexei 1, care face parte din prezenta.
Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija Primarului
comunei Valea Mărului.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, în termen legal, prin grija
secretarului comunei, Primarului, Prefectului jud.Galaţi şi va fi adusă la cunoştinţa
cetăţenilor prin publicarea pe pagina de internet : www.primariavaleamarului.ro

Preşedinte de şedinţă,
Apreutese Iuliana

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.______ din 29.01.2021
CENTRALIZATOR
privind rezultatul inventarierii la data de
31.12.2020
Nr.
Crt

GESTIUNEA / TIPUL BUNURILOR

0

1

1
2
3

Cont
contabil

Valoarea de
inventar
2

Active fixe necorporale – ct.208
Terenuri si amenajari la terenuri – ct.211
Constructii – ct.212

3

208

126.589,98

211

13.736.078,18

212

17.053.790,51

213

1.312.319,75

214

61.824,44

231

19.924.102,58

7

Echip. teh., masini, utilaje, aparte si inst de
masurat – ct.213
Mobilier, birotica, achip. protectie si alte –
ct.214
Active fixe corporale in curs de executie –
ct.231
Titluri de participare – ct.260

260

2.520

9

Obiecte de inventar – ct. 303

303

416.416,98

10

Furnizori de active fixe – ct.404

404

658.651,31

11

Debitori sub un an – ct. 461

461

53.113

12

Creditori sub un an – ct. 462

462

114.476

13

Creante ale bugetului local – ct. 464

464

962.618

4
5
6

Situatia
juridica

Preşedinte de şedinţă,
Apreutese Iuliana

H.C.L. nr.14/2001
+ achiz. 20022020
H.C.L. nr.14/2001
+ achiz. 20022020
H.C.L. nr.14/2001
+ achiz. 20022020
H.C.L. nr.14/2001
+ achiz. 20022020
H.C.L. nr.14/2001
+ achiz. 20022020
Achizitie 2013 2020

H.C.L. nr.14/2001
+ achiz. 20022020

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Dumitrașcu Maranda

Sef birou finaciar-contabil
Macovei Vasile

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
PRIMAR

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432

valea_marului@gl.e-adm.ro
Nr. 128/21.01.2021

REFERATUL DE APROBARE
Privind: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si pasiv la data de
31.12. 2020
Conform Ordinului nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 sunt aprobate Normele
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii.
Instituţiile publice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea
financiară.
Bibliotecile comunale se organizează şi funcţionează în toate centrele de comună,
în subordinea consiliilor locale, şi sunt finanţate din bugetele acestora.
Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri
culturale comune, în sensul prezentei legi, nu sunt active fixe corporale şi sunt
evidenţiate în documente de inventar; bunurile culturale care fac parte din
patrimoniul cultural naţional mobil, în conformitate cu prevederile Legii nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, constituite în colecţii speciale, sunt
considerate active fixe corporale şi evidenţiate, gestionate şi inventariate în
conformitate cu prevederile legale.
Documentele specifice bibliotecilor se inventariază periodic astfel:
a) fondul care cuprinde până la 10.000 de documente - o dată la 4 ani;
Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și
aprobare proiectul de hotărâre în forma propusă.
PRIMAR,
DOCA VIRGIL

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
PRIMAR

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432

valea_marului@gl.e-adm.ro
BIROUL FINANCIAR- CONTABIL
Nr. 129/21.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor de activ si
pasiv la data de 31.12. 2020
Având in vedere :
-referat de aprobare a iniţiatorului ,înregistrată sub nr. 128/21.01.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3;
- procesul verbal final nr. 1190/C, din 22.12.2020, al comisiei de inventariere
a bunurilor din patrimoniul U.A.T. Valea Mărului ;
În baza prevederilor:
-art.1, alin (2)din Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991
(republicată) modificată de Ordonanţă de Urgenţă nr. 37 din 13 aprilie 2011;
-art 33 și 40 alin (8) lit. a) din Legea bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002
(republicată);
- OMF nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii;
- art. 23 alin. (2) lit. (d) si (e) din Legea nr. 273/2006, Legea finanţelor publice
locale ;
Având în vedere cele de mai sus considerăm că proiectul de hotărâre
îndeplinește condițiile de legalitate.

Sef birou financiar contabil,
MACOVEI VASILE

ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432
valea_marului@gl.e-adm.ro

Comisia de specialitate nr.1
RAPORT DE AVIZARE
din data de 21.01.2021
Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat
proiectul de hotărâre referitor la: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor
de activ si pasiv la data de 31.12. 2020

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
- proiectul de hotărâre;
-expunerea de motive a iniţiatorului;
-raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar
contabil(secretarul comunei);
- anexe.
Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .
Preşedintele comisiei,
Ghinieș Maricel

Secretar comisie,
Sandu Panaite

Membri:
Popa Alin-Alexandru_________________
Chifan Nicoleta-Carmen _____________
Luca Liliana__________________

ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432
valea_marului@gl.e-adm.ro

Comisia de specialitate nr.2
RAPORT DE AVIZARE
din data de 21.01.2021
Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat
proiectul de hotărâre referitor la: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor
de activ si pasiv la data de 31.12. 2020

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
- proiectul de hotărâre;
-expunerea de motive a iniţiatorului;
-raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar
contabil(secretarul comunei);
- anexe.
Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .
Preşedintele comisiei,
Iftimie Florentina

Secretar comisie,
Lupu Ramona Georgiana
Membri:

Marin Gigel_________________
Natu Ana Maria_____________
Orlov Mihail__________________

ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA VALEA MARULUI
CONSILIUL LOCAL

Tel : 0236 863400/0236863444
Fax:0336402432
valea_marului@gl.e-adm.ro

Comisia de specialitate nr.3
RAPORT DE AVIZARE
din data de 21.01.2021
Comisia întrunită în şedinţă de lucru, astăzi, data de mai sus, a analizat
proiectul de hotărâre referitor la: Însuşirea rezultatului inventarierii elementelor
de activ si pasiv la data de 31.12. 2020

Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
Documentaţia prezentată la comisie cuprinde:
- proiectul de hotărâre;
-expunerea de motive a iniţiatorului;
-raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar
contabil(secretarul comunei);
- anexe.
Comisia analizând documentaţia avizează favorabil cu ___voturi
„pentru”,___”abţineri” si ___”împotriva”proiectul de hotărâre .
Preşedintele comisiei,
Cuza Ionuț-Cătălin
Membri:
Popa Ionel

Secretar comisie,
Apreutese Iuliana

