
 
                  ROMANIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA–NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
       P R I M A R 
 
 
 
     D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
                     privind efectuarea inventarierii a patrimoniului comunei Parva in anul 2013    
                             
               PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD: 
 
 Având în vedere: 
       - raportul nr.1207 din 29.04.2013, întocmit de doamna Sîngiorzan Cătălina- referent III in cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva,prin care se arată necesitatea inventarierii 
bunurilor ce constituie patrimoniul,domeniului public din comuna Parva şi constituirea Comisiei 
centrale şi a subcomisiilor de inventariere; 
       - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 27 din 30.09.2008 cu privire la aprobarea 
Statutului comunei Parva; 
       - prevederile art.1 alin.(2), art.2.alin.(1)si (2) lit.”c”, art.7,art.8 alin.(1)(2), art.9 alin.(2), art.10 
alin.(1) art.27 alin.(1),art.41 pct.1 si 2 lit.”d”,art.42 alin.(1) si celelalte din Legea contabilităţii 
nr.82/1991,republicata, cu modificari şi completari; 
            - prevederile art.20 alin.(1) lit.”e” si art.23 alin.(2) lit.”d”,”e” si ”h” din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
       - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.548/8 iulie 1999 privind aprobarea normelor 
tehnice pentru intocmirea inventarierului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, 
oraselor, municipiilor si judetelor; 
       - prevederile Ordinului   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
       - Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului publc al comunei 
Parva,aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.905/ 22.08.2002 si Anexa nr.12-Drumuri 
forestiere la Hotararea Guvernului Romaniei nr.418/28.04.2010 pentru modificarea si completarea 
H.G.R. nr.905/2002; 
       - prevederile art. 5(1),art.6 lit”j” şi art.14 din Ordonanţa Guvernului României nr. 53/27.08.2002 
privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale,aprobata prin Legea nr.96/2003;                
  In temeiul prevederilor art.61 alin.(1),(2),art.63 alin.(1) lit.’’d’’,alin.(5) lit.”d”,art.68 

alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-
republicata cu modificari si completari: 

 

         D  I  S  P  U  N  : 
 

Art. 1. Se constituie Comisia centrală de inventariere a patrimoniului Primăriei, Scolii 
Generale “Vasile Scurtu”Parva,domeniului public al comunei Parva si Reteaua Electronica a 
Comunitati Locale Parva in anul 2013, având următoarea componenţă: 
                               1.STRUGARI IOAN                 - primar                                      -preşedinte 
         2.CALUS TOADER-VASILE  -viceprimar                           -vicepresedinte 
         3.SÎNGIORZAN CĂTĂLINA –contabil                                     -secretar 
         4.CALUS IOAN                        -secretar                                      -membru 
                               5.GHEORGHE  CORNELIA    -director Scolii Generală  Parva -membru 
           Art. 2. Atribuţiile Comisiei centrale de inventariere sunt de a instrui şi controla subcomisiile de 
inventariere precum şi de a întocmi procesul verbal general privind rezultatele inventarierii. 
            Art. 3. Se constituie subcomisiile de inventariere la Primăria comunei Parva, Scolii Generale  
“Vasile Scurtu” Parva, Reteaua Electronica a Comunitati Locale Parva şi domeniul public al comunei şi 
se stabilesc atribuţiile şi termenele de efectuare a inventarului in anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 
care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia 
Centrală şi subcomisiile de inventariere stabilite potrivit prevederilor prezentei dispoziţii.   

 



 

Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului comunei Parva, prin 
compartimentul Secretariat-Relatii cu publicul cu: 

                      -Institutia Prefectului, judeţul Bistriţa-Năsăud  
                      -Scoala Generala “Vasile Scurtu”Parva 
       -Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale 
                      -membrilor Comisiei centrale şi subcomisiilor de inventariere. 
 
 

               P R I M A R,     Avizat 
           STRUGARI IOAN                                         SECRETAR, 
                CĂLUŞ IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR.43 DIN 29.04.2013. 
 
     



  

 

                   ROMANIA         ANEXA NR.1 

JUDETUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                      La dispozitia Primarului nr. 43 din 29.04.2013 

PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 

 

          ANEXA  

                             privind comisia centrala,subcomisiile,atributiuni si termene in vederea 

                          inventarierii anuală a bunurilor materiale şi băneşti aflate în patrimoniul 

                                                Primăriei comunei Parva,in anul 2013 

 

       Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991,republicată,inventarierea generală a 

elementelor de activ şi pasiv este obligatorie atât pentru persoanele juridice cu scop lucrativ cât şi 
pentru instituţiile publice cel puţin o dată pe an,pe parcursul funcţionării. 

                             Inventarierea întregului patrimoniu presupune constatarea existenţei tuturor 

elementelor de activ şi pasiv,cantitativ-valoric sau numai valoric la data când se efectuează,avînd 

drept scop stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor patrimoniale precum şi a bunurilor şi 
valorilor deţinute cu orice titlu. 

        La efectuarea inventarierii Comisia centrală şi subcomisiile ce se vor constitui, 

vor avea în vedere prevederile  Ordinului Ministerului Finanţelor nr.2861/09.10.2009 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de 

pasiv; 

    Comisia centrală: 
    1. Strugari Ioan                  -primar                -preşedinte 

    2.Calus Toader-Vasile       -viceprimar         -vicepresedinte 

    3. Sîngiorzan Cătălina       -contabil             -secretarul comisiei 

    4. Calus Ioan                       -secretar              -membru 

    4. Gheorghe Cornelia        -director Sc.gen.        “ 

        Această comisie va urmări modul de efectuare a inventarierii faptice a 

subcomisiilor, avînd ca sarcină să organizeze,să instruiască,să supravegheze şi să controleze 

modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere, asigurând centralizarea rezultatelor 

inventarierii într-un proces verbal general. 

     Subcomisiile: 

               I. Subcomisia de inventariere a patrimoniului Primăriei si Reteaua Electronica a 

Comunitati Locale Parva comunei Parva compusă din: 

                                     1.Vartolomei Saveta             - referent specialitate III -preşedinte 

    2.Palage Maria                      - inspector asistent          -membru 

    3.Calus Mariana                   - inspector asistent          -membru 

              II.Subcomisia de inventariere a patrimoniului Scolii de Arte si Meserii “Vasile Scurtu” 
Parva compusă următoarii 

    1.Căluş Luciana-Rozica        - învăţător                      -presedinte 

    2.Andronesi Nazarica            - învăţător                      -membru 

    3.Rus Dumitru                               “                                      “ 

    4.Miron Mariana                    “     “ 

    5.Finegari Lucica                           “                “ 

    6.Nalati Camelia                       - profesor     “ 

    7.Istrate Vasile            “     “ 

    8.Dumitrean Ana                      -educatoare    “ 

    9.Palage Niculina                          “     “ 

   1o.Pop Luminiţa             “     “ 

   11.Acu Rodica            “     “    

              III.Subcomisia de inventariere a domeniului public al comunei compusă din următoarii: 

   1.Calus Toader-Vasile        -viceprimar         -preşedinte 

   2. Singiorzan  I.Vasile        -consilier                     -membru 

   3.Scurtu Ioan                                -referent                      -membru 

  La cele două instituţii se va avea în vedere înscrierea în evidenţele acesteia 

rezultatele inventarierii şi valorificării acestora. 



  La inventarierea mijloacelor fixe din domeniul public al comunei se va avea în 

vedere ANEXA nr.35 la Hotărârea Guvernului României nr.905 din 22.08.2002-Inventarul 

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Parva si Anexa nr.12-Drumuri forestiere la  

Hotararea Guvernului Romaniei nr.418/28.04.2010 pentru modificarea si completarea H.G.R. 

nr.905/2002. 

  Inventarierea faptică a patrimoniului se materializează prin înscrierea cu cerneală 

sau pix, fără spaţii libere sau ştersături,a valorilor inventariate în formularul”Lista de 

inventariere ”(cod 14.3.12/a),în urma verificării existenţei fizice a fiecărui bun inventariat. 

  Lista de inventariere(cod 14.3.12) serveşte ca document pentru stabilirea lipsurilor 

şi plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii prin preluoarea din Listele de 

inventariere(cod 14.3.12/a),numai a poziţiilor cu diferenţe. 

  Pentru bunurile la care comisiile de inventariere au constatat deprecieri,se 

întocmesc liste de inventariere distincte(cod 14.3.12/a),care se preiau,de asemenea,în listele de 

inventariere(cod 14.3.12). 

  Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă 

proprietatea acestora şi a  schiţelor de amplasare. 

  Clădirile se inventariază prin identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate a 

dosa-rului acestora prin inspectarea şi compararea constatărilor cu datele prevăzute în 

documentele respective. 

  Lucrările de inventariere urmează  se vor efectua în perioada 30 mai- 25.06.2013, 

iar documentele de inventariere cu propunerile aferente se vor înainta Comisiei centrale până cel 

târziu la data de 28.06.2013. 

  Fiecare subcomisie va comunica sub semnătură, comisiei centrale, rezultatele 

inventarierii potrivit modelului din Anexa nr.2. 

  Comisia centrală în urma examinării documentelor de inventariere înaintate de 

subcomisiile de inventariere, propunerile de casare şi declasare a bunurilor, situaţia plusurilor şi 
minusurilor constatate(dacă este cazul),va întocmi un proces-verbal central care va cuprinde 

răspunsuri la propunerile subcomisiilor. 

Un exemplar din procesul verbal central va fi comunicat Scolii Generale “Vasile 

Scurtu” Parva pentru a fi însuşit, după aprobarea acestuia de ordonatorul principal de credite. 

 

     

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

  ROMANIA                      ANEXA NR.2 

    JUDETUL BISTRITA-NASAUD               La dispozitia Primarului nr.43 din 29.04.2013. 

    PRIMARIA COMUNEI PARVA 

 

 

 

       Subcomisia______________________________________________________________________ 

 

 Ca urmare a confruntarii stocurilor faptice inventariate,cu cele scriptice din evidenta 

operativ contabila,a rezultat urmatoarea situatie gestionara: 

Simb.cont Denumirea contului Solduri la data de ______________ 

 

              Diferente 

     Faptic      Scriptic 

 

     Plus    Minus 

013 Mijloace fixe     

 13 Casa     

600 Materiale     

Etc.      

 

 

  2.Inventarierea conturilor de decontare  

 

Simb.cont Denumirea contului         Sold la data de___________ 

 

        Diferente 

  Sintetic        Analitic    Plus   Minus 

220 Debitori     

231 Creditori     

234 Furnizori     

Etc.      

 

 

  3.Plusurile si minusurile constatate 

 

Gestiunea Valoarea 

totala 

          Diferente Nota contabila de inregistrare in 

contabilitate 

Plusuri Minusuri  

Materiale     

Obiecte de inventar     

Mijloace fixe     

  Se vor specifica masurile luate pentru minusurile imputabile. 

 

 

  4.Propuneri pentru casarea si declasarea bunurilor 

 

Gestiunea Valoarea totala propusa spre 

                  casare 

                   Mentiuni 

Materiale   

Obiecte de inventar   

Mijloace fixe   

 

 Pentru punctul 4 se vor anexa listele detaliate cu bunurile propuse pentru casare sau 

 declasare. 

 

 

 

 



 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA–NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
NR.1209 DIN 29.04.2013 
               R A P O R T 
                 privind efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului comunei Parva in anul 2013     
                                           
       Subsemnata; Singiorzan Catalina-referent superior in cadrul aparatului de specialitate al comunei 
Parva: 
 
 Având în vedere: 
      - necesitatea inventarierii bunurilor ce constituie patrimoniul Primăriei, Scoala Generala “Vasile 
Scurtu” Parva ,Reteaua Electronica a Comunitati Locale Parva şi domeniului public din comuna Parva 
şi constituirea Comisiei centrale şi a subcomisiilor de inventariere; 
       - Hotărârea Consiliului local al comunei Parva nr. 27 din 30.09.2008 cu privire la aprobarea 
Statutului comunei Parva; 
       - prevederile art.1 alin.(2), art.2.alin.(1)si (2) lit.”c”, art.7,art.8 alin.(1)(2), art.9 alin.(2), art.10 
alin.(1) art.27 alin.(1),art.41 pct.1 si 2 lit.”d”,art.42 alin.(1) si celelalte din Legea contabilităţii 
nr.82/1991,republicata, cu modificari şi completari; 
            - prevederile art.20 alin.(1) lit.”e” si art.23 alin.(2) lit.”d”,”e” si ”h” din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale; 
       - prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.548/8 iulie 1999 privind aprobarea normelor 
tehnice pentru intocmirea inventarierului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, 
oraselor, municipiilor si judetelor; 
       - prevederile Ordinului   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
       - Anexa nr.35 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului publc al comunei 
Parva,aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.905/ 22.08.2002 si Anexa nr.12-Drumuri 
forestiere la Hotararea Guvernului Romaniei nr.418/28.04.2010 pentru modificarea si completarea 
H.G.R. nr.905/2002; 
       - prevederile art. 5(1),art.6 lit”j” şi art.14 din Ordonanţa Guvernului României nr. 53/27.08.2002 
privind Statutul-cadru al unităţilor administrativ-teritoriale,aprobata prin Legea nr.96/2003;                
      - prevederilor art.61 alin.(1),(2),art.63 alin.(1) lit.’’d’’,alin.(5) lit.”d”,art.68 alin(1) şi art.115 alin.(1) 
lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-republicata cu modificari si 
completari: 
 
           C O N S T A T  : 

Necesitatea emiterii unei dispozitii prin care; sa se constituie Comisia centrală de inventariere 
a patrimoniului Primăriei, Scoli Generale “Vasile Scurtu”Parva ,domeniului public al comunei Parva si 
Reteaua Electronica a Comunitati Locale Parva pe anul 2011, având următoarea componenţă: 
                               1.STRUGARI IOAN        - primar                         -preşedinte 
         2.CALUS TOADER-VASILE -viceprimar                   -vicepresedinte 
         3.SÎNGIORZAN CĂTĂLINA  –contabil                       -secretar 
         4.CALUS IOAN                         -secretar                        -membru 
                               5.GHEORGHE CORNELIA       -director Sc. generală    -membru 
           Atribuţiile Comisiei centrale de inventariere sunt de a instrui şi controla subcomisiile de 
inventariere precum şi de a întocmi procesul verbal general privind rezultatele inventarierii până la data 
de 28.06.2013. 
            Sa se constituie subcomisiile de inventariere la Primăria comunei Parva,Scoala generală Parva, 
Reteaua Electronica a Comunitati Locale Parva şi domeniul public al comunei şi se stabilesc atribuţiile 
şi termenele de efectuare a inventarului in anul 2013, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta dispoziţie. 
 
        INTOCMIT, 
        REFERENT SUPERIOR 
     SINGIORZAN CATALINA 
 



 

 

ANEXA 3 
     
 
                            LISTA ORIENTATIVĂ 
cuprinzând unele categorii de bunuri care alcătuiesc domeniul public local al comunei 
 
    a) drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, 
podeţele, precum şi zonele de protecţie a acestora; 
    b) sistemele de alimentare cu apă, cu terenurile aferente: 
    - staţiile de captare a apei din izvoare, drenuri, puţuri, râuri, lacuri naturale, lacuri de 
acumulare; 
    - staţiile de tratare a apei; 
    - staţiile de pompare şi repompare a apei; 
    - rezervoarele de înmagazinare a apei; 
    - castelele de apă; 
    - conductele de aducţiune şi distribuţie a apei până la limita proprietăţii 
consumatorilor; 
    c) sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente: 
    - colectoarele şi reţelele de canalizare de la limita proprietăţii evacuatorilor până la 
staţia de epurare a apelor uzate; 
    - staţiile de pompare şi repompare a apelor uzate; 
    - bazinele de retenţie a apelor uzate; 
    - staţiile de epurare a apelor uzate, inclusiv terenurile de deshidratare a nămolurilor; 
    - colectoarele de evacuare şi gurile de vărsare a apelor uzate în receptor; 
    d) sistemele de alimentare cu energie termică, cu terenurile aferente: 
    - reţelele de transport şi distribuţie a energiei termice până la limita proprietăţii 
consumatorilor; 
    - punctele termice; 
    - construcţiile şi instalaţiile auxiliare; 
    e) sistemele de salubrizare şi gestionare a deşeurilor, cu terenurile aferente: 
    - punctele de colectare şi depozitele de deşeuri; 
    - construcţiile şi terenurile special amenajate, destinate sortării, tratării, valorificării şi 
incinerării deşeurilor; 
    f) sistemele de transport public local, în comun, de persoane, cu terenurile aferente: 
    - reţelele electrice de contact, aeriene sau la şină; 
    - liniile de tramvai; 
    - staţiile electrice de transformare şi racordurile de energie electrică; 
    g) sistemele de infrastructură privind administrarea domeniului public, cu terenurile 
aferente: 
    - pieţele agroalimentare, târgurile şi oboarele; 
    - lacurile şi plajele, dacă nu au fost declarate de uz sau de interes public naţional; 
    - parcurile publice, zonele de agrement şi ştrandurile; 
    - grădinile botanice şi zoologice; 
    - spaţiile verzi, parcările şi terenurile de joacă pentru copii; 
    - bazele sportive; 
    - cişmelele publice, băile publice şi grupurile sanitare publice; 
    - semafoarele şi indicatoarele de circulaţie; 
    - cimitirele orăşeneşti, comunale şi crematoriile umane; 



    h) terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, 
precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultură, cămine 
culturale, case şi palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădiniţe, cămine, spitale, 
policlinici, cămine de copii, de bătrâni şi pentru persoane cu handicap şi alte asemenea 
instituţii; 
    i) locuinţele sociale; 
    j) adăposturile ALA; 
    k) statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 
    l) bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost 
declarate de interes public naţional; 
    m) bălţile, iazurile şi heleşteiele comunale, cu zonele de protecţie sanitară aferente; 
    n) terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi 
dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    ANEXA 4 
    la normele tehnice 
 
    JudeŃul .................................... 
    Municipiul/oraşul/comuna ................... 
 
    COMISIA SPECIALĂ PENTRU              Însuşit de consiliul local 
    ÎNTOCMIREA INVENTARULUI              prin Hotărârea nr. .... din ....... 
    BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC 
    DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI, 
    ORAŞULUI SAU COMUNEI 
 
                                     Primarul municipiului/oraşului/comunei, 
                                         ................................. 
                                               (numele şi prenumele, 
                                               semnătura şi sigiliul) 
 
                               INVENTARUL 
              bunurilor care aparŃin domeniului public al 
       municipiului/oraşului/comunei ............................ 
 
 _________________________________________________________________________ 
|                              SecŃiunea I                                | 
|                             Bunuri imobile                              | 
|_________________________________________________________________________| 
|Nr. | Codul de  | Denumirea  |Elementele  | Anul     |Valoarea| SituaŃia | 
|crt.|clasificare| bunului*2) |    de      |dobândirii|  de    | juridică | 
|    |    *1)    |            |identificare|sau, după |inventar|actuală*5)| 
|    |           |            |    *3)     |caz, al   |  *4)   |          | 
|    |           |            |            |dării în  |        |          | 
|    |           |            |            |folosinŃă |        |          | 
|____|___________|____________|____________|__________|________|__________| 
|  0 |     1     |     2      |      3     |     4    |   5    |     6    | 
|____|___________|____________|____________|__________|________|__________| 
 
 _________________________________________________________________________ 
|                              SecŃiunea I                                | 
|                             Bunuri imobile                              | 
|_________________________________________________________________________| 
|Nr. | Codul de  | Denumirea  |Elementele  | Anul     |Valoarea| SituaŃia | 
|crt.|clasificare| bunului*2) |    de      |dobândirii|  de    | juridică | 
|    |    *1)    |            |identificare|sau, după |inventar|actuală*5)| 
|    |           |            |    *3)     |caz, al   |  *4)   |          | 
|    |           |            |            |dării în  |        |          | 
|    |           |            |            |folosinŃă |        |          | 
|____|___________|____________|____________|__________|________|__________| 
|  0 |     1     |     2      |      3     |     4    |   5    |     6    | 
|____|___________|____________|____________|__________|________|__________| 
 
                                 Preşedinte, 
                .............................................. 
                 (numele şi prenumele, semnătura şi sigiliul) 
 
                                   Membri: 
                .............................................. 
                      (numele, prenumele şi semnătura) 
 
    NOTE EXPLICATIVE: 
    1) Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe. 
 

 

 

 

 


