
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
       T I R E A M 
 

 

H O T Ă R Â R E A Nr. 16/2016 
 privind aprobarea rezultatului inventarierii  anuale  a bunurilor  din domeniul public şi 

privat al comunei Tiream, la finele anului 2015 

 
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 31.05.2016;  
           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum şi rapoartele 
favorabile al comisiilor  de specialitate  nr.1 , nr.2 şi nr.3  a Consiliului local al comunei 
Tiream; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
Văzând  prevederile  : 

 art.  8  alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul              
juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor                   
privind organizarea  şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;; 

 Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.2634/2015 privind documentele  financiar 
contabile, 

 Analizând Raportul  privind gestionarea bunurilor  pe anul 2015, întocmit de  primarul 
comunei Tiream 
          Văzând  procesul – verbal  al comisiei de inventariere înregistrat sub nr.101/18.01.2016           
 În conformitate cu  prevederile art.18, art.21, art.22 din Legea  nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul  juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  prevederilor art. 36, alin.(2) ,lit.c),  art.45 , alin.(3)  şi art.122 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
   

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 ART.1. -  Se aprobă rezultatului inventarierii  anuale  a bunurilor  din domeniul public şi 
privat al comunei Tiream, la finele anului 2015, conform procesului verbal al comisiei de 
inventariere  înregistrat sub nr. 101/18.01.2016(însoţit de  listele de inventar  nr. 1 - 14 ) 
prezentat  în anexa care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 ART.2.  -  Se  aprobă Raportul  asupra situaţiei gestionării bunurilor  din domeniul 
public şi privt al comunei Tiream , pe anul 2015,  întocmit de  primarul comunei Tiream., 
conform anexei nr.1, la prezenta hotărâre . 
 ART.3 - Primarul comunei Tiream va asigura ducerea la îndeplinire  a prezentei 
hotărâri prin compartimentul de contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice. 
 ART.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Primarului comunei Tiream, compartimentului responsabil cu  punerea în executare ,se 
publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 

Tiream, la  31 mai 2016 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Laszlo Ecaterina                  Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
Red./Tehn. G.M. 
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R O  M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM 
   -  P R I M A R  -  
Nr.865  din  28.04.2016 
        
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  
privind aprobarea rezultatului inventarierii  anuale  a bunurilor  din domeniul public şi 

privat al comunei Tiream, la finele anului 2015 
 
         Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinta  ordinară  din data de……… 2016; 
Având în vedere : 

 prevederile art.  8  alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul              
juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările 
 ulterioare; 

 Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.2.861/2009, pentru aprobarea Normelor                   
privind organizarea  şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

 Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.2634/2015 privind documentele                           
financiar contabile, 
 Analizând Raportul  privind gestionarea bunurilor  pe anul 2015, întocmit de  primarul 
comunei Tiream 
          Văzând  procesul – verbal  al comisiei de inventariere înregistrat sub nr.101/18.01.2016           
 În conformitate cu  prevederile art.18, art.21, art.22 din Legea  nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul  juridic al acesteia,  cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  prevederilor art. 36, alin.(2) ,lit.c),  art.45 , alin.(3)  şi art.122 din Legea  
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
   
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 ART.1. -  Se aprobă rezultatului inventarierii  anuale  a bunurilor  din domeniul public şi 
privat al comunei Tiream, la finele anului 2015, conform procesului verbal al comisiei de 
inventariere  înregistrat sub nr. 101/18.01.2016(însoţit de  listele de inventar  nr. 1 - 14 ) 
prezentat  în anexa care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
 ART.2.  -  Se  aprobă Raportul  asupra situaţiei gestionării bunurilor  din domeniul 
public şi privt al comunei Tiream , pe anul 2015,  întocmit de  primarul comunei Tiream., 
conform anexei nr.1, la prezenta hotărâre . 
 ART.3 - Primarul comunei Tiream va asigura ducerea la îndeplinire  a prezentei 
hotărâri prin compartimentul de contabilitate, impozite şi taxe locale, achiziţii publice. 
 ART.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare, 
Primarului comunei Tiream, compartimentului responsabil cu  punerea în executare ,se 
publică  pe  sit-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei  
 
 

Tiream, la 28 aprilie 2016. 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Schvegler Arpad 
Red./Tehn. G.M. 
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R O  M Â N I A  

JUDEŢUL SATU MARE                                     Anexa nr.1, la HCL.Nr.16/2016 

COMUNA TIREAM 

   -  P R I M A R  -  
 

 

 

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI TIREAM 
asupra gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Tiream , pe anul 

2015 

 

 În baza prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215 /2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii contabilităţii nr.82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,bunurile aparţinând unităţilor  

administrativ -  teritoriale  sunt supuse inventarierii anuale ,consiliilor judeţene  şi locale 

prezentându - li - se  anual un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor . 

 În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, 

răspunderea pentru gestionarea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul unităţii 

administrativ teritoriale revine conducătorului acesteia. 

 Conform prevederilor art.119 din aceeaşi lege, constituie patrimoniul  

comunei , bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public al comunei 

Tiream,domeniului privat al acesteia, precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter 

patrimonial . 

 Potrivit Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia , 

unităţile administrativ teritoriale , respectiv Consiliul Local exercită , posesia, folosinţa 

şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public în limitele şi în condiţiile 

elegii . 

 Prin Hotărârea Consiliului Local  al comunei  Tiream nr. 51 din 22.12.2015 a fost  

aprobată modificarea şi completarea  inventarului bunurilor  ce alcătuiesc  domeniul 

public al comunei Tiream , însuşit prin Hotărârea consiliului local nr.19/1999, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 Potrivit prevederilor alin.(1) al art.121 din Legea nr. 215/2001 republicată,  

domeniul privat al comunei Tiream este alcătuit din bunuri mobile şi imobile , altele 

decât cele cuprinse în domeniul public , intrate în proprietatea acesteia prin modalităţile 

prevăzute de lege . 

 Bunurile care fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziţiilor de drept 

comun, daca prin lege nu se prevede altfel.  

       În cursul anului 2015 , în conformitate cu prevederile art.123, alin.(1)- (2)  din 

Legea administraţiei publice  locale nr.215 /2001 republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare ,  au fost închiriate păşunile  comunale , astfel :         

 Prin Hotărârea Consiliului local Tiream nr.18/30.03.2015  s-a aprobat     

închirierea  prin licitaţie  publică cu strigare suprafeţele pajişti permanente  (păşuni 

comunale ), aflate în aria teritorială a localităţii Tiream, crescătorilor de animale   cu 

exploataţia agricolă  în localitatea Tiream; 

 Prin Hotărârea Consiliului local Tiream nr.19/30.03.2015  s-a aprobat     

închirierea  prin licitaţie  publică cu strigare suprafeţele pajişti permanente  (păşuni 

comunale ), aflate în aria teritorială a localităţii  Vezendiu, crescătorilor de animale   cu 

exploataţia agricolă  în localitatea Vezendiu ; 

 



 
 

 Prin Hotărârea Consiliului local Tiream nr.20/30.03.2015  s-a aprobat     

închirierea  prin licitaţie  publică cu strigare suprafeţele pajişti permanente  (păşuni 

comunale ), aflate în aria teritorială a localităţii Portiţa, crescătorilor de animale   cu 

exploataţia agricolă  în localitatea Portiţa ;   
 

        Conform prevederilor legale :                                                  

 Ordonanţa nr. 81 din 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate                       

în patrimonial instituţiilor publice,aprobată prin Legea 493/2003,  cu modificările şi 

completările ulterioare şi Ordinul  Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471 din 2008 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor 

fixe corporale aflate in patrimonial instituţiilor publice, începând cu data de 1 ianuarie 

2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate in patrimonial 

instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o data la 3 ani, de o comisie numită de 

conducătorul instituţiei publice sau de  evaluator autorizat conform reglementarilor 

legale in vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate pana la 

finele anului in care s-a efectuat reevaluarea. 

 Reevaluarea putând fi definită ca operaţiunea de actualizare a valorii contabile a 

activelor fixe corporale aflate in patrimonial instituţiilor publice. 

 Activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate in patrimonial 

comunei Tiream -  în domeniul public au fost evaluate în anul 2013 de către evaluatorul 

autorizat  S.C.AGENTIAVENUS SRL Carei , iar bunurile  din domeniul privat  au fost 

evaluate în  cursul anului 2015  de către evaluatorul autorizat HUMA MIHAELA ,iar 

rezultatele reevaluării au fost înregistrate în contabilitate pana la finele anului in care s-a 

efectuat reevaluarea. 

          Valoarea bunurilor  înregistrate  în raportarea financiară  la 31.12.2015,  este  : 

- bunurile din domeniului public al comunei Tiream , în valoare de 18.103.724, 23 lei; 

- bunurile din domeniul privat al comunei Tiream, în valoare de 8.928.122,16 lei  

 Potrivit prevederilor art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ teritoriale , sunt supuse inventarierii 

anuale . 

 De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Legea contabilităţii 

nr.82/1991 , republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi OMFP nr. 

2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii, inventarierea generală 

a elementelor de activ şi de pasiv deţinute trebuie efectuată cel puţin o dată pe an . 

 Prin Dispoziţia primarului comunei Tiream nr. 426 din 14 decembrie 2015 

s - a procedat la organizarea inventarierii patrimoniului comunei Tiream, aferent 

anului 2015, numindu - se componenta comisiei de inventariere .  

 Scopul principal al inventarierii îl constituie stabilirea situaţiei reale a 

patrimoniului comunei Tiream şi cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si 

bunurile si valorile deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, in 

vederea întocmirii bilanţului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidelă, clară şi 

completă a patrimoniului, situaţiei financiare si a rezultatelor obţinute.  

 Activitatea s-a desfăşurat in perioada   14 decembrie 2015 – 18 ianuarie 2016 şi au 

fost supuse  inventarierii bunuri corporale patrimoniale, aparţinând domeniului public  şi  

domeniului privat aflate in evidenta contabila a anului 2015. 

 

 



 Inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, produselor, mijloacelor băneşti şi 

altor bunuri s-a efectuat pe fiecare loc de folosinţă/depozitare a acestora şi pe fiecare 

gestionar in păstrarea căruia se afla aceste bunuri, precum si pe deţinători de bunuri. 

Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea obligatorie a gestionarului. 

 Inventarierea terenurilor s-a efectuat pe baza documentelor care atesta dreptul de 

proprietate al acestora, a documentaţiei cadastrale si a altor documente potrivit legii, iar 

clădirile s-au inventariat prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate si a 

dosarului tehnic al acestora. 

 In listele de inventariere imobilele necorporale si corporale, aflate in curs de 

execuţie, s-a menţionat pentru fiecare obiect in parte, pe baza constatării la fata locului 

denumirea obiectivului si valoarea determinate potrivit stadiului de execuţie, pe baza 

valorii din documentaţia existenta ( devize), precum si in funcţie de volumul lucrărilor 

realizate la data inventarierii.  

 Investiţiile puse in  funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-a întocmit formele de 

înregistrare ca imobilizări corporale s-au înscris in liste de inventariere distincte. 

 Disponibilităţile băneşti, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unităţii 

au fost inventariate conform prevederilor legale prin confruntarea soldurilor din 

extrasele de cont. 

 Bunurile inventariate au fost consemnate in liste de inventor, conform procesului 

verbal  de  inventariere încheiat la terminarea inventarierii. 

         In soldurile din evidenta contabila situaţia patrimoniului Comunei Tiream la data 

de 31 decembrie 2015 comparativ cu situaţia de la 31 decembrie 2014 se prezintă după 

cum urmează: 

1.Bunuri din domeniul privat al Comunei Tiream : 

Nr.  

crt 

Denumire  

 

Sold la 

31.12.2014 

 

Sold la 

 31.12.2015 

 

Modificări  

 

 Total din care :  8.444.300,68 10.616.722,08 2.172.421,4 

1.1. Terenuri 3.100.113,17 4.136.499,00 1.036.385,83 

1.2. Clădiri 1.340.761,43 1.485.035,00 144.273,57 

1.3 Instalaţii tehnologice, mijloace 

de transport 

2.456.689,00 2.554.010,83 97.321,83 

1.4 Mobilier si birotică 26.748,00 45.103,37 18.355,37 

1.5. Alte active necorporale 20.000,00 76.996,95 56.996,95 

2 Imobilizări in curs 318.320,86 619.977,01 301.656,15 

2 Obiecte de inventar 1.181.668,22 1.699.099,92 517.431,70 
 

Modificările intervenite in cursul anului 2015 : 

La mijloace fixe diferenţa de valoare se datorează diferenţei din reevaluarea mijloacelor 

fixe si prin imobilizările in curs de execuţie . 

2.Bunuri din domeniul public al Comunei Tiream : 
 

Nr.  

crt. 

Denumire  

 

Sold la 

31.12.2014 

Sold la 

 31.12.2015 

Modificări  

 

 Total din care :  8.913.647,44 18.103.724,23 9.190.076,79 

1.1. Terenuri 0 2.541.113,17 2.541.113,17 

1.2 Clădiri 8.913.647,44 15.562.611,06 6.648.963,62 
 
 

 



 Modificările intervenite in cursul anului 2015 se datorează  reevaluării 

patrimoniului si includerii unor investiţii in curs. 

 Din procesul verbal nr. 101/18.01.2016 întocmit de comisia de inventariere, a 

rezultat faptul ca inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv deţinute de 

comuna Tiream s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 2861/2009, 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, verificându-se totodată si modul de 

păstrare, depozitare si conservare a bunurilor. 

 Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere si in urma valorificării 

rezultatelor operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul ca operaţiunea a fost finalizata si 

materializata in termenul legal, nu s-au constatat deficient si nu s-au înregistrat diferenţe, 

neexistând astfel riscul periclitării patrimoniului comunei. 

 Situaţia din anul 2015 a bunurilor ce aparţin domeniului public si privat date in 

administrare, folosinţă, închiriate sau concesionate unor autorităţi, instituţii, altor 

persoane juridice sau fizice, pe baza de licitaţii publice cu respectarea prevederilor legale 

in vigoare, încheindu-se in acest sens, contracte cu beneficiarii respective, in baza 

hotărârii Consiliului Local Tiream, in conformitate cu prevederile alin. ( 1) –(2) al art. 

123 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice, republicata : 
 

Nr.  

crt. 

Bunuri din domeniul public şi privat   

al comunei  

Număr  

dosare 

Suprafaţa 

   - ha - 

Valoare 

- lei/an - 

1 Bunuri concesionate , din care :  7 dosare   

1.1.  - terenuri  3 dosare 19,62 ha 33.529 

1.2 - Cabinete medicale individuale 3 dosare  2187 

1.3 - Farmacie umană  1 dosar  1476 

2 Bunuri închiriate , din care : 5 dosare   

2.1. Spaţii comerciale  3 dosare  7164 

2.2. Spaţii de locuit  2 dosare  1596 

 Venituri  totale din concesiuni si închirierii:   45.952 le/an 
 

 Din aceste activităţi, in anul 2015, Consiliul Local al comunei Tiream a încasat 

venituri proprii în suma totala de 25.417 lei, procentul de încasare fiind de 55,3% %  

debitul  neîncasat fiind de 20.535 lei  

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

 Fata de cele prezentate mai sus, pot spune ca in anul 2015, gestionarea bunurilor 

din domeniul public si privat al comunei Tiream, s-a realizat in mod corespunzător si 

legal, asigurându-se prin aparatul de specialitate din cadrul primăriei comunei Tiream, 

administrarea si păstrarea corespunzătoare a acestora, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare. 
Tiream, la  31 mai 2016 

 
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
                   Consilier local : Laszlo Ecaterina                  Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 
 
 
 

Red./Tehn. G.M. 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R  - 
 

 

EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
 privind aprobarea rezultatului inventarierii  anuale  a bunurilor  din domeniul public şi 

privat al comunei Tiream, la finele anului 2015 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.63 alin.(5) lit.d) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.: „ Primarul  ia 
măsuri pentru  asigurarea  inventarierii, evidenţei statistice , inspecţiei şi controlului  efectuării 
serviciilor publice de interes local  prevăzute de art.36 alin.(6) lit. a) – d) , precum  şi a 
bunurilor  din patrimoniul  public  şi privat  al unităţii administrativ – teritoriale „ 

 În exercitarea acestor prevederilor  legale enunţate mai sus , prin Dispoziţia nr. 426 din 
14.12.2015  a fost constituită  Comisia de inventariere anuală a patrimoniului public  şi privat 
al comunei Tiream, judeţul Satu Mare , comisie care a procedat la  verificarea  bunurilor 
aparţinând  domeniului  public şi privat  al comunei Tiream .                                              
 Înventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Tiream s-a efectuat în 
conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor                   
privind organizarea  şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii. 
 Scopul principal al inventarierii îl constituie stabilirea situaţiei reale a patrimoniului 
comunei Tiream şi cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile si valorile 
deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, in vederea întocmirii 
bilanţului contabil care trebuie sa asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, 
situaţiei financiare si a rezultatelor obţinute.                                                                                
 Activitatea s-a desfăşurat in perioada   14 decembrie 2015 – 18 ianuarie 2016 şi au 
fost supuse  inventarierii bunuri corporale patrimoniale, aparţinând domeniului public  şi   
privat aflate in evidenta contabila a anului 2015.:       

 Punctul 45 alin.(1) – „( ….) Rezultatul inventarierii se înregistrează  în contabilitate 
potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 , republicată, şi în conformitate  cu 
reglementările contabile aplicabile.                                                                                     

 Punctul 46 alin.(1) – „( ….) Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 ,republicată,  
precum şi alte reglementării contabile  aplicabile  referitoare la obligativitatea  corelării datelor 
din bilanţ  cu datele înregistrate  în contabilitate , puse de acord  cu situaţia reală  a 
elementelor  de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii stabilită pe baza inventarului, 
se aplică şi instituţiilor publice „. 
 În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                          INIŢIEZ: 
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     T I R E A M  
 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  
proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii  anuale  a bunurilor  

din domeniul public şi privat al comunei Tiream, la finele anului 2015 
 
 
   Prin  Dispoziţia  primarului nr.426/ 14.12.2015 a fost  constituită  comisia  de 
inventariere anuală a patrimoniului public  şi privat al comunei Tiream, judeţul Satu Mare , 
comisia care a  procedat  la inventarierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al 
cominei Tiream. 
 Potrivit prevederilor art.36 alin.(2) lit.c)  din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul local  
îndeplineşte atribuţii  privind administrarea  domeniului public şi privat al comunei . Conform 
art.122  din Legea 215/2001, toate  bunurile aparţinând  unităţilor administrativ – teritoriale  
sunt supuse  invventarierii anuale . Consiliilor locale  li se prezintă  anual de către primar , un 
raport asupra gestionării bunurilor. 
 Portivit prevederilor art.18 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia , modificată şi completată , evidenţa  financiar – contabilă  a bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public  al statului  şi al unităţilor administrativ – teritoriale v se ţine  
distinct  în contabilitate , potrivit normelor  metodologice  elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice  şi aprobate  prin hotărâre a Guvernului. 

 Conform Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.2.861/2009  pentru aprobarea 
Normelor   privind  organizarea  şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii: 

 Punctul 2 alin.(1) – „  In temeiul prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

republicata,  

entităţile au obligaţia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii deţinute( ……) 

 Punctul 4 .alin.(1) „  Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor si  

capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, avându-se in 

vedere si specificul activităţii fiecărei entităţi”, 

 Punctul 5 ” Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit  

prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementările contabile 

aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are 

obligaţia gestionarii entităţii.” 

 Punctul 6 alin.(1) „Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor  

proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa, emisa de 

persoanele prevăzute la pct. 5”. 

 Punctul 6  alin.(4) – „Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor,  

datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atât cu salariaţi proprii, cat si pe baza de 
contracte de prestări de servicii încheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregătire 
corespunzătoare”. 

 Punctul 7 – “In vederea bunei desfăşurări a operaţiunilor de inventariere,  

administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionarii entităţii 

trebuie sa ia masuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de 

inventariere, prin: participarea  întregii comisii de inventariere  la lucrările de inventariere  ( ..) 

 
 
 



 
 
 

 Punctul 35 alin.(1)  - „Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor  

constatate faptic si înscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa 

(fisele de magazie) si din contabilitate”. 

 Punctul  36 alin.(1)  - „Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura  

activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementarilor contabile 

aplicabile, precum si ale prezentelor norme”.   

 Punctul 42 – „Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere intr-

un  

proces-verbal” 

 Punctul 45  alin.(1) – „( ……) Rezultatul inventarierii se înregistrează in contabilitate  

potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si in conformitate cu reglementările 

contabile aplicabile” 

 Punctul 46 alin.(1) – „  Prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor  

contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corelării datelor din bilanţ cu datele 

înregistrate in contabilitate, puse de acord cu situaţia reala a elementelor de natura activelor, 

datoriilor si capitalurilor proprii stabilita pe baza inventarului, se aplica si instituţiilor publice”. 

 Listele de inventar  utilizate sunt cele prezentate  ca model în anexa nr.3 la Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.3512/2008 privind documentele  financiar – contabile , 
completat. 
 Rezultatele inventarierii pe anul 2015 au fost  înscrise  de către  comisia de 
inventariere  într-un proces – verbal , înregistrat la Primăria comunei Tiream sub nr.101 din 
18.01.2016 . 
          Primarul comunei Tiream ,a întocmit Raportul asupra gestionării bunurilor din domeniul 
public şi privat al comunei Tiream , pe anul 2015 , care va fi prezentat  consiliului local  şi va fi 
supus aprobări acestuia prin vot.  
 
 
   Tiream , la  28 aprilie 2016  
 
                                                  C O N T A B I L ; 
                                            d-na    Veres Boriska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


