
                                                                                                                           

                                                                                       

ANUNT

            În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că azi ,  07.02.2018   s-a initiat de catre 
primarul comunei Tomesti , dl. VASIU ADRIAN-VIOREL 

              PROIECTUL  DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI
INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI

TOMESTI  PENTRU ANUL 2017

               Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI 
până la data de 27.03.2018 , ora 10.00 . 
             Se pot depune la sediul Primăriei comunei Tomesti , la compartimentul Secretar 
comuna , sugestii, propuneri, opinii referitoare la acest proiect de hotărâre. 

PRIMAR
Vasiu Adrian-Viorel

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/file/action/download/frmAssetID/2944/


CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 8/07.02.2018
PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII 

PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI
 PENTRU ANUL 2017

            Consiliul local al comunei Tometi , judetul Hunedoara;
            Analizand Proces-Verbal nr. 135  din 02.02.2018  al comisiei de inventariere 
incheiat in urma inventarierii patrimoniului  public si privat al comunei Tomesti , judetul 
Hunedoara

Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Tomesti nr.
3/14/07.02.2018   prin care se propune insusirea rezultatului inventarierii patrimoniului
public si privat al comunei Tomesti  pentru anul 2017, 
            Avand in vedere prevederile art. 21 alin.1 si 2  din Legea nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
            In  baza prevederilor art.7 alin.(1), art.8  şi art.9 din  Legea  contabilităţii nr.
82/1991, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Ordinului
Ministerului   Finanţelor  Publice  nr.2861/2009  privind  organizarea  şi  efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum si
ale  Legii  273/2006  privind  finantele  publice  locale  ,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare ; 

 In temeiul dispozitiilor art.45 alin.1 si art.122 din Legea administratiei publice 
locale nr.215/2001-republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica :

HOTARESTE :

Art.1. Consiliul local ia act si isi insuseste procesul-verbal privind rezultatul inventarierii 
patrimoniului public si privat al comunei Tomesti  pentru anul 2017 , conform anexei 1 
care face parte din prezenta hotarare . 
Art.2 Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata. 
Art.3. Prezenta hotărare se comunică la:

- Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;

            - Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

            
          INITIATOR                                                                      AVIZAT,        
VASIU ADRIAN - VIOREL                                                  SECRETAR,                
                                                                                                  Giurgiu Sanda                    

                                                                                                                                             
Tomesti  07.02.2018

                                                                                                                 Anexa nr. 1 la
Hotararea Consiliului Local nr.______/2018

PRIMARIA COMUNEI TOMESTI  



Nr.   135     din  02.02. 2018

Proces Verbal

incheiat azi 02.02.2018 in urma inventarierii patrimoniului  public si privat 
al comunei TOMESTI , judetul Hunedoara

        Subsemnatii: 1. TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU – presedinte 
                                2 .CIOARA IOAN- LAURENTIU –  membru
                                3. BRAICA VIORICA                    -   membru 
                                

 Constituiti in comisia de inventariere conform dispozitiei nr. 93 /2017, au  finalizat
inventarierea reala a  patrimoniului Primariei TOMESTI la data de 02.02. 2018.

 Constatarea existentei patrimoniale s-a efectuat de catre comisia de inventariere , 
pe baza de observare directa .

 Toate bunurile inventariate s-au inscris in listele de inventar diferentiate in raport 
de felul si natura activelor si pasivelor constatate efectiv pe teren.

 In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariate, aceasta s-a 
facut la nivelul valorii actuale, denumita valoare de inventar aplicandu-se Legea 82/ 
1991, normele din Regulamentul de Aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/ 1991 si norme 
privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului publicate in Ordinul 
2861/2009.
           Comisia de inventariere a constatat urmatoarele :
           Ca urmare a inventarierii faptice, fata de evidenta scriptica a datoriilor si 
creantelor ( cont 401, 404,  421,  431, 437,   444,   481,  ) precum si a disponibilitatilor 
financiare in lei  (cont, 5211, 5161, 5311,  562, 550, ) nu au rezultat plusuri sau minusuri 
in inventar.
           Evaluarea acestor elemente s-a facut la valoarea reala care este  si valoarea 
contabila. 
           Prezentul proces verbal, intocmit la terminarea inventarierii, la care s-a atasat 
originalul listelor de inventariere, a fost depus la Compartimentul  buget, finante la data 
de 02.02.2018  

Nr.
crt.

Denumirea bunului inventariat Cont Sold
Scriptic

Stoc faptic

1 Terenuri si amenajari terenuri 211 548.500 548.500
-amenajari terenuri 548.500              548.500

2 Constructii domeniul public 212 7.186.433 7.186.433
- Cladiri 212 1.948.303 1.948.303
- Constructii infrastructura drumuri 212 5.182.940 5.182.940
-Constructii drumuri publice 212 3.950.750 3.950.750
-Constructii drumuri industriale si 
agricole

212 1.232.150 1.232.150

-Constructii-poduri,podete,pasarele 212 55.190 55.190
3 Instalatii tehnice si mijloace de 

transport 
213 192.062,67 192.062,67

4 Instalatii si echipamente tehnologice 213 58.518,94 58.518,94
5 Mijloace transport 213 133.543,73 133.543,73
6 Mobilier si aparatura birotica 214 5.438 5.438
7 Active fixe corporale  in curs de 231 49.028,42 49.028,42



executie  
8. Materiale consumabile 302 54.186,50 54.186,50
9 Materiale de natura obiectelor de 

inventar 
303 171.818,06         171.818,06

-Obiecte de inventar primarie 34.648,66 34.648,66
-Obiecte inventar -Camin TOMESTI 20.435 20.435
-Obiecte inventar – Camin DOBROT 11.620 11.620
-Obiecte inventar – Camin LIVADA 1.200 1.200
-Obiecte inventar –Camin OBARSA 10.120,72 10.120,72
-Obiecte inventar – Camin STEIA 12.288 12.288
-Obiecte inventar – Camin TIULESTI 15.451,58 15.451,58
-Obiecte inventar - BIBLIONET 6.074 6.074

10 Personal salarii datorate , 421 38.170 38.170
11 Retineri din salarii datorate tertilor 427.1 1.351 1.351
12 Alte datorii si creante in leg. cu pers. 428.1 21 21
13 CAS. angajator , 431.1 8.794 8.794
14 CAS. Asigurati, 431.2 5.843 5.843
15 CASS. Angajator, 431.3 2.894 2.894
16 CASS. Angajat, 431.4 3.060 3.060
17 Contrib. accidente ,si boli prof. 431.5 82 82
18 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii 
431.7 475 475

19 Somaj angajator 437.1 278 278
20 Somaj angajat, 437.2 280 280
21 Impozit pe venit din salarii, 444 6.932 6.932
22 Creante ale bugetului local la 

31.12.2017
464 183.724 183.724

23 Decontari intre institutia superioara 
si institutii subordonate

481 260.695,11 260.695,11

24 Disponibil al bugetului local 521 252.741,83 252.741,83

Rezultatele inventarierii
In urma inventarierii bunurilor comisia de inventar nu a constatat plusuri sau  

minusuri la inventariere , drept pentru care declara inchisa inventarierea patrimoniului 
pe anul 2017.

                Comisia : 1. TAMAS OCTAVIAN - TIBERIU          __________________ 
                                  2 .CIOARA IOAN – LAURENTIU           __________________
                                  3. BRAICA VIORICA                                ___________________ 

          INITIATOR                                                                                     AVIZAT,        
VASIU ADRIAN - VIOREL                                                                   SECRETAR,                            
                                                                                                                  Giurgiu Sanda                            

                                                                                                                                    

TOMESTI 02.02.2018  

ROMANIA
COMUNA TOMESTI



JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR

NR.    3/ 14 /07.02.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  INSUSIREA 

REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL
COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2017

              In  baza prevederilor art.7 alin.(1), art.8  şi art.9 din  Legea  contabilităţii nr.
82/1991, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Ordinului
Ministerului   Finanţelor  Publice  nr.2861/2009  privind  organizarea  şi  efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,precum si
ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale , cel putin o data pe an trebuie sa se
efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv . 
               In luna decembrie prin dispozitia primarului nr. 93 /2017  s-a constituit
comisia  de  inventariere   a  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor   si  capitalurilor
proprii  ale comunei TOMESTI formata din :

                 TAMAS OCTAVIAN - TIBERIU - preşedinte comisie ;
                  CIOARA IOAN – LAURENTIU  - membru;
                  BRAICA VIORICA                        -membru;

                  Rezultatele inventarierii cuprinse in listele de inventar se prezinta dupa cum 
urmeaza:

Nr.
crt.

Denumirea bunului inventariat Cont Sold
Scriptic

Stoc faptic

1 Terenuri si amenajari terenuri 211 548.500 548.500
-amenajari terenuri 548.500              548.500

2 Constructii domeniul public 212 7.186.433 7.186.433
- Cladiri 212 1.948.303 1.948.303
- Constructii infrastructura drumuri 212 5.182.940 5.182.940
-Constructii drumuri publice 212 3.950.750 3.950.750
-Constructii drumuri industriale si 
agricole

212 1.232.150 1.232.150

-Constructii-poduri,podete,pasarele 212 55.190 55.190
3 Instalatii tehnice si mijloace de 

transport 
213 192.062,67 192.062,67

4 Instalatii si echipamente tehnologice 213 58.518,94 58.518,94
5 Mijloace transport 213 133.543,73 133.543,73
6 Mobilier si aparatura birotica 214 5.438 5.438
7 Active fixe corporale  in curs de 

executie  
231 49.028,42 49.028,42

8. Materiale consumabile 302 54.186,50 54.186,50
9 Materiale de natura obiectelor de 

inventar 
303 171.818,06         171.818,06

-Obiecte de inventar primarie 34.648,66 34.648,66
-Obiecte inventar -Camin TOMESTI 20.435 20.435



-Obiecte inventar – Camin DOBROT 11.620 11.620
-Obiecte inventar – Camin LIVADA 1.200 1.200
-Obiecte inventar –Camin OBARSA 10.120,72 10.120,72
-Obiecte inventar – Camin STEIA 12.288 12.288
-Obiecte inventar – Camin TIULESTI 15.451,58 15.451,58
-Obiecte inventar - BIBLIONET 6.074 6.074

10 Personal salarii datorate , 421 38.170 38.170
11 Retineri din salarii datorate tertilor 427.1 1.351 1.351
12 Alte datorii si creante in leg. cu pers. 428.1 21 21
13 CAS. angajator , 431.1 8.794 8.794
14 CAS. Asigurati, 431.2 5.843 5.843
15 CASS. Angajator, 431.3 2.894 2.894
16 CASS. Angajat, 431.4 3.060 3.060
17 Contrib. accidente ,si boli prof. 431.5 82 82
18 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii 
431.7 475 475

19 Somaj angajator 437.1 278 278
20 Somaj angajat, 437.2 280 280
21 Impozit pe venit din salarii, 444 6.932 6.932
22 Creante ale bugetului local la 

31.12.2017
464 183.724 183.724

23 Decontari intre institutia superioara 
si institutii subordonate

481 260.695,11 260.695,11

24 Disponibil al bugetului local 521 252.741,83 252.741,83

           Rezultatele inventarierii
  In urma inventarierii bunurilor comisia de inventar nu a constatat plusuri sau  

minusuri la inventariere , drept pentru care declara inchisa inventarierea patrimoniului 
pe anul 2017.

       
             Domnilor consilieri , propun aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea 
rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei TOMESTI   pentru 
anul 2017 , in forma propusa .
                                           

PRIMAR,
VASIU ADRIAN - VIOREL

         

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA



COMUNA TOMESTI

Nr.    4/  14/07.02.2018

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI
INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI

TOMESTI  PENTRU ANUL 2017

                       In conformitate cu prevederile art.7 alin.(1), art.8  şi art.9 din  Legea
contabilităţii  nr.  82/1991,  republicată,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  ale
prevederilor Ordinului  Ministerului  Finanţelor Publice nr.2861/2009 privind organizarea
şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  şi  capitalurilor
proprii,precum si ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale , cel putin o data pe
an trebuie sa se efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si pasiv . 
                       Analizand proiectul de hotarare insusirea rezultatului inventarierii
patrimoniului  public si  privat al comunei Tomesti   pentru anul 2017 ,  iniţiat  de către
primarul comunei, domnul VASIU ADRIAN -VIOREL,se constata ca  este întemeiat din
punct de vedere al oportunităţii şi al legalităţii.

 INSPECTOR,
INDRIES DAMIAN - IULIAN

JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL AL COMUNEI TOMESTI 



Comisia  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
 buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ
Nr. 5/14   din 27.03.2018 

AVIZUL
COMISIEI DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA
REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL

COMUNEI TOMESTI  PENTRU ANUL 2017

                Comisia  de  specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială,
 buget,  finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ luând în dezbatere proiectul
de hotarare privind insusirea rezultatului inventarierii  patrimoniului  public si  privat al
comunei Tomesti  pentru anul 2017, constată că proiectul de hotărâre este reglementat de
prevederile  art.7  alin.(1),  art.8   şi  art.9  din   Legea   contabilităţii  nr.  82/1991,
republicată,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  ale  prevederilor  Ordinului
Ministerului   Finanţelor  Publice  nr.2861/2009  privind  organizarea  şi  efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,precum si
ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale ; 
              Pentru aceste considerente, avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune
Consiliului local al comunei Tomesti, sa-l dezbata si să-l adopte în forma prezentată.

PREŞEDINTE   CRISTEA IOAN                        ________________________
Membrii :          OLAR TANIA                             ________________________

      FLOREA FLORIN-DORIN        _________________________

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI



CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 14 /28.03.2018
PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII 

PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI
 PENTRU ANUL 2017

            Consiliul local al comunei Tometi , judetul Hunedoara;
              Analizand Proces-Verbal nr. 135  din 02.02.2018  al comisiei de inventariere incheiat in urma 
inventarierii patrimoniului  public si privat al comunei Tomesti , judetul Hunedoara
              Tinand cont de proiectul de hotarare nr.8/07.02.2018 initiat de primarul comunei Tomesti, dl. 
Vasiu Adrian-Viorel privind insusirea rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei 
Tomesti  pentru anul 2017

  Avand in vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei Tomesti nr. 
3/14/07.02.2018   prin care se propune insusirea rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat 
al comunei Tomesti  pentru anul 2017,              
               In baza  Raportului  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului  comunei  Tomesti   nr.  4/14/07.02.2018   precum  si  avizul  favorabil  al  Comisiei   de
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ nr.
5/14   din 27.03.2018 ;       
              Avand in vedere prevederile art. 21 alin.1 si 2  din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
              In  baza prevederilor art.7 alin.(1), art.8  şi art.9 din  Legea  contabilităţii nr. 82/1991,
republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Ordinului  Ministerului  Finanţelor
Publice  nr.2861/2009 privind  organizarea  şi  efectuarea  inventarierii  elementelor  de natura activelor,
datoriilor  şi  capitalurilor  proprii,  precum si ale  Legii  273/2006 privind finantele  publice locale  ,  cu
modificarile si completarile ulterioare ; 

  In temeiul dispozitiilor art.45 alin.1 si art.122 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001-republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publica :

HOTARESTE :

Art.1. Consiliul local ia act si isi insuseste procesul-verbal privind rezultatul inventarierii patrimoniului 
public si privat al comunei Tomesti  pentru anul 2017 , conform anexei 1 care face parte din prezenta 
hotarare . 
Art.2  Prezenta hotarare poate fi atacata , conform procedurilor si termenelor prevazute de Legea nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata. 
Art.3. Prezenta hotărare se comunică la:

- Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara ;
- Primarului comunei Tomesti ;

            - Compartimentului buget, finante din cadrul Primariei comunei Tomesti .

            
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                                 SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 28.03.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat  prin vot deschis si  liber  ,   cvorumul fiind de: __9____ voturi
„pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.
                                                                                                                 Anexa nr. 1 la

Hotararea Consiliului Local nr.______/2018



PRIMARIA COMUNEI TOMESTI  
Nr.   135     din  02.02. 2018

Proces Verbal

incheiat azi 02.02.2018 in urma inventarierii patrimoniului  public si privat 
al comunei TOMESTI , judetul Hunedoara

        Subsemnatii: 1. TAMAS OCTAVIAN-TIBERIU – presedinte 
                                2 .CIOARA IOAN- LAURENTIU –  membru
                                3. BRAICA VIORICA                    -   membru                                 

 Constituiti in comisia de inventariere conform dispozitiei nr. 93 /2017, au  finalizat
inventarierea reala a  patrimoniului Primariei TOMESTI la data de 02.02. 2018.

 Constatarea existentei patrimoniale s-a efectuat de catre comisia de inventariere , 
pe baza de observare directa .

 Toate bunurile inventariate s-au inscris in listele de inventar diferentiate in raport 
de felul si natura activelor si pasivelor constatate efectiv pe teren.

 In ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale inventariate, aceasta s-a 
facut la nivelul valorii actuale, denumita valoare de inventar aplicandu-se Legea 82/ 
1991, normele din Regulamentul de Aplicare a Legii Contabilitatii nr. 82/ 1991 si norme 
privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului publicate in Ordinul 
2861/2009.
           Comisia de inventariere a constatat urmatoarele :
           Ca urmare a inventarierii faptice, fata de evidenta scriptica a datoriilor si 
creantelor ( cont 401, 404,  421,  431, 437,   444,   481,  ) precum si a disponibilitatilor 
financiare in lei  (cont, 5211, 5161, 5311,  562, 550, ) nu au rezultat plusuri sau minusuri 
in inventar.
           Evaluarea acestor elemente s-a facut la valoarea reala care este  si valoarea 
contabila. 
           Prezentul proces verbal, intocmit la terminarea inventarierii, la care s-a atasat 
originalul listelor de inventariere, a fost depus la Compartimentul  buget, finante la data 
de 02.02.2018  

Nr.
crt.

Denumirea bunului inventariat Cont Sold
Scriptic

Stoc faptic

1 Terenuri si amenajari terenuri 211 548.500 548.500
-amenajari terenuri 548.500              548.500

2 Constructii domeniul public 212 7.186.433 7.186.433
- Cladiri 212 1.948.303 1.948.303
- Constructii infrastructura drumuri 212 5.182.940 5.182.940
-Constructii drumuri publice 212 3.950.750 3.950.750
-Constructii drumuri industriale si 
agricole

212 1.232.150 1.232.150

-Constructii-poduri,podete,pasarele 212 55.190 55.190
3 Instalatii tehnice si mijloace de 

transport 
213 192.062,67 192.062,67

4 Instalatii si echipamente tehnologice 213 58.518,94 58.518,94
5 Mijloace transport 213 133.543,73 133.543,73
6 Mobilier si aparatura birotica 214 5.438 5.438
7 Active fixe corporale  in curs de 231 49.028,42 49.028,42



executie  
8. Materiale consumabile 302 54.186,50 54.186,50
9 Materiale de natura obiectelor de 

inventar 
303 171.818,06         171.818,06

-Obiecte de inventar primarie 34.648,66 34.648,66
-Obiecte inventar -Camin TOMESTI 20.435 20.435
-Obiecte inventar – Camin DOBROT 11.620 11.620
-Obiecte inventar – Camin LIVADA 1.200 1.200
-Obiecte inventar –Camin OBARSA 10.120,72 10.120,72
-Obiecte inventar – Camin STEIA 12.288 12.288
-Obiecte inventar – Camin TIULESTI 15.451,58 15.451,58
-Obiecte inventar - BIBLIONET 6.074 6.074

10 Personal salarii datorate , 421 38.170 38.170
11 Retineri din salarii datorate tertilor 427.1 1.351 1.351
12 Alte datorii si creante in leg. cu pers. 428.1 21 21
13 CAS. angajator , 431.1 8.794 8.794
14 CAS. Asigurati, 431.2 5.843 5.843
15 CASS. Angajator, 431.3 2.894 2.894
16 CASS. Angajat, 431.4 3.060 3.060
17 Contrib. accidente ,si boli prof. 431.5 82 82
18 Contributii pentru concedii si 

indemnizatii 
431.7 475 475

19 Somaj angajator 437.1 278 278
20 Somaj angajat, 437.2 280 280
21 Impozit pe venit din salarii, 444 6.932 6.932
22 Creante ale bugetului local la 

31.12.2017
464 183.724 183.724

23 Decontari intre institutia superioara 
si institutii subordonate

481 260.695,11 260.695,11

24 Disponibil al bugetului local 521 252.741,83 252.741,83

Rezultatele inventarierii
In urma inventarierii bunurilor comisia de inventar nu a constatat plusuri sau  

minusuri la inventariere , drept pentru care declara inchisa inventarierea patrimoniului 
pe anul 2017.

     Comisia : 1. TAMAS OCTAVIAN - TIBERIU          __________________ 
                       2.CIOARA IOAN – LAURENTIU            __________________
                       3. BRAICA VIORICA                                ___________________   
              
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                                   SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 28.03.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de:
__9____ voturi „pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.




