ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

Di^SP0ZiŢiA_nr.fl5din 20 Cn6 R\EŢi20
privind constituirea Comisiei pentru
inventarierea anua]ă a patrimoniu]ui public şi privat al Judeţu]ui Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj ;

Având în vedere:
-

referatul comun nr. 15102 din 20.10.2020 al Direcţiei economice, Direcţiei

investiţii şi programe publice, Direcţiei patrimoniu şi Direcţiei arhitect şef;
art. 7 şi s din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- prevederile art.191 alin.(l) lit.e) şi f) coroborate cu cele ale art. 191 alin.(6) lit.c)

raportate la prevederile art. 289 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului
^nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare.
In temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare.

DISPUN:
Art. 1. Se constituie comisia de inventariere a patrimoniului public şi privat al
Judeţului Sălaj, confom anexei nr.1.
Art. 2. Obiectivele inventarierii, gestiunile, datele de începere şi terminare ale acţiunii
de inventariere, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Precizările privind modul concret de desfăşurare a acţiunii de inventariere sunt
cele cuprinse în anexa nr. 3.
Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează Direcţia
economică.
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
- Direcţia economică;
- Direcţia investiţii si programe publice;
-Direcţia patrimoniu;
- Directia arhitect şef;
- Centrul Militar Judeţean Sălaj;
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "PoJ'o/z.§st{m" Sălaj ;
- membrii comisiei specificaţi în anexa nr.1.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL
JUDEŢULUI,
Tiberiu Marc
CosminlRadu Vlaicu

Anexa nr. 1 la
•,\Oa
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Dispoziţia Preşedintelui Consi]iului Judeţea Sălaj nr.JgL din
privind constituirea Comisiei pentru inventarierea ah-=;jgŢ patrimoniului public şi
privat al Judeţului Sălaj

Componenţa comisiei de inventariere anuală a
patrimoniului public şi privat al judeţului Sălaj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Costin Ramona-Crina
Pop Mariana-Dorina
Sârcă corne]
Iştoan viorica
0lah Rodica
Varadi csilla

7. 0laru Ana-Dana
8. Brânduşan Daniela-Letiţia

9. Terheşiu sorin-Adrian
10. Ba]aş Lia-Sanda
11. Fiţ O]iver

12. Porumb Viorel
13. Mureşan Mircea
14. Labo Oana
15. Magdaş Daniel
16. Bodea Cristian

- şef serviciu
- consilier
- consilier
- consilier

- referent
-consilier juridic
- consilier
lconsilier
-consilier
-consilier
-consi]ier
-consilier
-consi]ier
-consilier

-plutonier adjutant
-p]utonier adjutant

- preşedinte
- membru
• membru
- membru
- membru
- membru
- membru
•membru
-membru
-membru
-membru
-membru
-membru
-membru
-membru
-membru

Anexa nr. 2 Ia

Dispoziţia Preşedintelui Consi]iului Judeţea Să]aj nr.JgL din
%.\0.
2o2o
privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anua]ă a patrimoniului public Şi
privat al Judeţului Sălaj

Obiectivele şi termenele de începere
şi terminare a acţiunii de inventariere

Comisia va inventaria:

A. JUDEŢUL SĂLAJ
• gestiunea mijloace fixe şi terenui, imobilizări necorporale, participaţii la capitalul social,
active fixe în curs, materiale, obiecte de inventar în magazie, obiecte de inventar în folosinţă -^A ..--. ^-1_;1 ^ __1_1 _ _
i
i .
responsabil
ArdeleanT`Raul-Alexandru-Eusebiu
-creanţele şi obligaţiile judeţului Sălaj;
-solduile contuilor de disponibilităţi ale judeţului Sălaj ;
- gestiunea: casa, bonui valorice pentru carburanţi - responsabil Dragoş Maria;
- gestiunea : alte valori - bilete de acces - responsabil Muscăliţă Alina Adriana
- vouchere de vacanţă - responsabil Brezoi luliana Comelia

8. Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" Sălaj
- gestiunea: mijloace fixe şi terenui, obiecte de inventar în folosinţă - gestionar plt. Podar

Radu;

C. Centrul Militar Judeţean Sălaj
- gestiunea: mijloace fixe şi terenui, imobilizări necorporale, obiecte de inventar în folosinţă gestionar Cosma loan.

Acţiunea va începe în data de 29 octombrie a.c. ora 8,00 şi se va temina în data de
30 noiembrie a.c. ora 15,00.

Dispoziţiapreşedinte]uiconsi|iu|uiJudeţeasă|aJ4::.x|ÎEEilâin

Â0.\O.
2o2o
privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi
privat al Judeţului Sălaj

PRECIZĂRI
privind modul de desfăşurare a acţiunii de inventariere

În baza prevederilor articolelor nr. 7 şi s din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi
ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Nomelor privind
organ.i.zarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii, precum şi ale art. 289 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul

pdministrativ, cu completările şi modificările ulterioare, instituţiile publice au obligaţia să efectueze
inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute cel puţin o dată pe an, pe parcursul
fimcţiopării lor.

In perioada desfaşurării inventarierii se sistează predarea-primirea bunuilor supuse
inventarierii.

Stabilirea stocuilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsuare sau cubare, după caz.
Punurile aflate în ambalaje originale se desfac prin sondaj şi se face menţiunea pe listele de
inventariere.
Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, scule, unelte, mijloace
fixe, obiecte de inventar în folosinţă), se inventariază separat pe compartimente şi persoane.
Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în liste de inventariere pe locuri de depozitare, pe
gestionari şi categorii de bunui, cu toate caracteristicile respective (simbol, cod, număr de inventar,
unitate de măsuă) care trebuie să fie identice cu cele din contabilitate.
Bunurile inventariate se evaluează şi se înscriu în listele de inventariere la valoarea contabilă
(valoarea de înregistrare).

Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de
proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit ]egii.
Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza documentelor care atestă
Pr°Prîeîtnatceaazşuî]atedr°esnaurruî::itşeîhcni[;Cd#oC:Sste°rvaa.specif,capeiisteiedeinventarsuprafaţaşidatele

din Cartea Funciară (număr CF şi număr cadastra]) sau
a altor documente care atestă proprietatea.
Bunurile constatate lipsă la inventariere se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la
valoarea contabilă. Lipsuile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de
înlocuire, deteminată potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009.
Bunuile constatate în plus se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la costul de

achiziţie al acestora, în confomitate cu reglementările contabile aplicabile, în fimcţie de preţul pieţei
la data constatării sau de costul de achiziţie al bunuilor similare.
Pentru lipsui, sustrageri şi orice alte fapte care produc pagube ce constituie infracţiuni,
ordonatorul de credite este obligat să sesizeze organele de urmărire penală în condiţiile şi la
temenele stabilite de lege.
Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precmi şi debitorii
deveniţi insolvabili se evidenţiază în contabilitate în conturi analitice distincte, iar în cadrul acestora,
pe fiecare debitor, urmărindu-se recuperarea lor potrivit legii.
Scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane se face în
baza aprobării ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior.
Plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile instituţiilor publice
se varsă la bugetul din care este finanţată instituţia publică, subcapitolul bugetar "încasări din alte
suse".
Atenţie se va acorda bunuilor în custodie, pentru care se întocmesc liste separate.
Pentru bunurile fără mişcare, de prisos, cu mişcare lentă inutilizabile sau deteriorate, se
întocmesc liste de inventariere separate şi pe gestiuni, la aceste liste se anexează procese verbale ale
comisiilor din care să rezulte cauzele nefolosirii, gradul deteriorării dacă este cazul, cauzele care au
determinat situaţia bunurilor respective, precuin şi persoanele vinovate, dacă este cazul.
Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confimării pe baza extraselor,
solduilor debitoare şi creditoare ale contuilor de clienţi şi furnizori care deţin ponderea în totalul
solduilor acestor contui, după modelul - cod 14-6-3. Confimarea soldurilor se face în mod
obligatoriu pe bază de adresă cu confimare de primire. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi
refiizul de confimare constituie abateri de la prezentele norme.
Disponibilităţile aflate în conturi la bănci se inventariază prin confruntarea soldurilor din
extrasele de cont emise de bănci cu cele din contabilitate.
În acest scop, extrasele de cont din ziua inventarierii puse la dispoziţie de unităţile bancare
clienţilor vor purta în mod obligatoriu ştampila oficială a băncii.
Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria unităţii se inventariază după înregistrarea
tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind perioada expirată, confhmtându-se soldurile din
registrul de casă cu cele din contabilitate.
Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se
verifică realitatea solduilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de
confimare, care se vor ataşa la listele respective, după primirea confimării.
Pentru inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ce nu reprezintă bunui este sufidientă
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Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventa+iere,
procesele-verbaledeinventariereşisituaţiileanalitice,dupăcaz,carejustificăconţinutulfiecăruîpost

;::tbs]t]aŢ:ţ]]::t]î::r:iăenaţ:.§;:]c€es:n:#î:];::'trg:şta.°ş?:ă:]p:e:eur]:assăaŢper:ţc]::e;:ecvăetn::taeieci:j]bt]ăeţ#uan:
ce le are de făcut.
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Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi însc
eîn
listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabili
:ii,.:e.
Listele de inventariere se vor întocmi în 2 ex;mplare.
Gestionarul îşi scrie singur un exemplar de inv;ntar. Cele 2 exemplare din listele de inv6ntar
împreună cu:
!
- declaraţia scrisă a gestionarului;
- procesele verbale al comisiei de inventariere, vor fi depuse a doua zi dimineaţa (
teminare) la Direcţia economică, Serviciul financiar-contabilitate, care în termen de maxim 3 zil
trece situaţia scriptică, stabilindu-se rezultatele.
Comisia de inventariere va întocmi un proces verbal cu rezultatul inventarierii, concluziile şi
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propunerile cu privire la cauzele plusurilor, minusuilor şi vinovaţii pentru aceasta, prec+ şi
propmîftlreeââacâ%?:irientaţieprivindactivitateadeinve-ierevaf|Prezentatăconduceriiinstitpţiei
1

spre soluţionare în termen.
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