
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 ,  04.02.2022   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 2021

               Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei comunei TOMESTI până 
la data de 30.03.2022  , 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. 13/04.02.2022
PRIVIND INSUSIREA REZULTATULUI INVENTARIERII 

PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI TOMESTI
 PENTRU ANUL 2021

            Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara;
            Analizand Procesul -Verbal nr. 46 din 07.01.2022   al comisiei de inventariere 
incheiat in urma inventarierii patrimoniului  public si privat al comunei Tomesti , judetul 
Hunedoara

  Avand in vedere Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Tomesti nr.
3/17 din 04.02.2022 prin care se propune insusirea rezultatului inventarierii patrimoniului
public si privat al comunei Tomesti  pentru anul 2021, 
             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.129  alin.1, alin.2 lit.c  si art.196 alin.1 lit.a  din 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ , 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 2021 , 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 contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei comunei
Tomesti .

            
          INITIATOR                                                                           AVIZAT,        
VASIU ADRIAN - VIOREL                                              SECRETAR GENERAL ,         
                                                                                                      Giurgiu Sanda                     



 

ANEXA NR. 1 LA
Proiectul de Hotarare nr.13/2022                                                                                        

PRIMARIA COMUNEI TOMESTI  
Nr.  46  din  07.01. 2022

PROCES VERBAL
INCHEIAT AZI 07.01.2022

IN URMA INVENTARIERII PATRIMONIULUI  PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI TOMESTI , JUDETUL HUNEDOARA

        Subsemnatii: 1 .  INDRIES DAMIAN- IULIAN -    PRESEDINTE 
                                2 . PAUL CRISTIAN DUMITRU–    MEMBRU
                                3.  CIOARA IOAN- LAURENTIU -  MEMBRU 
                                

            Constituiti in comisia de inventariere conform Dispozitiei primarului comunei 
Tomesti  nr.52 /2021, au  finalizat  inventarierea reala a  patrimoniului Primariei comunei 
Tomesti la data de 31.12.2021.

 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-au  atasat 
originalul listelor de inventariere, a fost depus la Compartimentul  contabilitate si resurse 
umane la data de 07.01.2022 . 

Nr
.
crt
.

Denumirea bunului inventariat Cont Sold
Scriptic

Stoc faptic

1 Terenuri si amenajari terenuri 211 12,921,781.21 12,921,781.21
                         -amenajari terenuri 12,921,781.21 12,921,781.21

2 Constructii domeniul public 212 15,487,887.11 15,487,887.11
Constructii 
– infrastructura drumuri

212.01 11,338,474.89 11,338,474.89

Constructii 
– poduri, podete, pasarele si 
viaducte pentru transporturi 
feroviare si rutiere; viaducte

212.03 496,958.63 496,958.63

Constructii – 212.09 3,652,453.59 3,652,453.59



alte active fixe incadrate in grupa 
constructii

3 Instalatii tehnice, mijloace de 
transport, animale si plantatii

213 514,479.86 514,479.86

Echipamente tehnologice 
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

213.01 25,981.94 25,981.94

Mijloace de transport 213.03 488,497.92 488,497.92
4 Mobilier, aparatura birotica, 

echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active fixe
corporale

214 9,560.40 9,560.40

5 Active fixe corporale 231 4,485,834.10 4,485,834.10
6 Materiale de natura obiectelor de 

inventar
303 176,335.02 176,335.02

7 Furnizori 401 4,700.00 4,700.00

8 Personal - salarii datorate 421 8,948.00 8,948.00
9 Personal-ajutoare si indemnizatii 

datorate
423 56,143.00 56,143.00

10 Retineri din salarii si din alte 
drepturi datorate tertilor

427 1,080.00 1,080.00

11 Alte datorii si creante in legatura cu
personalul

428 252.00 252.00

12 Asigurari sociale 431 28,062.00 28,062.00
13 Contributiile asiguratilor pentru 

asigurari sociale
431.02 18,770.00 18,770.00

14 Contributiile asiguratilor pentru 
asigurari sociale de sanatate

431.04 7,449.00 7,449.00

15 Contributia asiguratorie pentru 
munca

431.06 1,843.00 1,843.00

16 Alte datorii sociale 438 16,632.00 16,632.00
17 Impozit pe venitul din salarii si din 

alte drepturi
444 4,633.00 4,633.00

18 Creante ale bugetului local 464 124,160.00 124,160.00

19 Decontari intre institutia 
superioara si institutiile 
subordonate

481 24,100.59 24,100.59

20 Disponibil al bugetului local 521 1,484,058.66 1,484,058.66

Avand in vedere starea de degradare a unor obiecte de inventar comisia propune casarea 
urmatoarelor obiecte :

 



PROPUNERI DE CASARE 

Primaria comunei Tomesti-  Obiecte de inventar Anexe Primarie – 527 lei

Denumire produs Cantitate Pret – lei Motivul casarii
LOPETI 8  112 Rupte si  uzate
SCARA 3 STR 7 TREPTE 1 415 INDOITA SI 

RUPTA

Primaria comunei Tomesti-  Obiecte de inventar birou contabilitate si achizitii- 647 lei

Denumire produs Cantitate Pret – lei Motivul casarii
Imprimanta Laser jet 4050 1 647 Defecta  si uzata

Primaria comunei Tomesti-  Obiecte de inventar Magazie primaria Tomesti – 2800 lei

Denumire produs Cantitate Pret – lei Motivul casarii
               Xerox 1 2800      Defect si uzat

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 2021.

Comisia :  1.  INDRIES DAMIAN - IULIAN                __________________ 

                  2.  PAUL CRISTIAN DUMITRU                 ___________________         

                  3.  CIOARA IOAN – LAURENTIU              __________________                  

    

           INITIATOR ,                                                            AVIZAT,             
VASIU ADRIAN - VIOREL                                   SECRETAR GENERAL,                    
                                                                                        GIURGIU SANDA                            

                                                                                                                                                    



ROMANIA
COMUNA TOMESTI

JUDETUL HUNEDOARA
PRIMAR

NR.    3/17  din 4.02.2022

REFERAT DE APROBARE 
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND  INSUSIREA 

REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT   AL
COMUNEI TOMESTI PENTRU ANUL 2021

              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 noiembrie prin Dispozitia primarului nr. 52/2021 s-a constituit  comisia de
inventariere   a  elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor   si  capitalurilor  proprii   ale
comunei TOMESTI formata din :

                  INDRIES DAMIAN – IULIAN      - preşedinte comisie ;
                  PAUL CRISTIAN-DUMITRU       - membru;
                  CIOARA IOAN - LAURENTIU    - 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 12,921,781.21 12,921,781.21
                         -amenajari terenuri 12,921,781.21 12,921,781.21

2 Constructii domeniul public 212 15,487,887.11 15,487,887.11
Constructii 
                  – infrastructura drumuri

212.01 11,338,474.89 11,338,474.89

Constructii 
– poduri, podete, pasarele si 
viaducte pentru transporturi 
feroviare si rutiere; viaducte

212.03 496,958.63 496,958.63

Constructii – 
alte active fixe incadrate in grupa 

212.09 3,652,453.59 3,652,453.59



constructii
3 Instalatii tehnice, mijloace de 

transport, animale si plantatii
213 514,479.86 514,479.86

Echipamente tehnologice 
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

213.01 25,981.94 25,981.94

Mijloace de transport 213.03 488,497.92 488,497.92
4 Mobilier, aparatura birotica, 

echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active fixe
corporale

214 9,560.40 9,560.40

5 Active fixe corporale 231 4,485,834.10 4,485,834.10
6 Materiale de natura obiectelor de 

inventar
303 176,335.02 176,335.02

7 Furnizori 401 4,700.00 4,700.00

8 Personal - salarii datorate 421 8,948.00 8,948.00
9 Personal-ajutoare si indemnizatii 

datorate
423 56,143.00 56,143.00

10 Retineri din salarii si din alte 
drepturi datorate tertilor

427 1,080.00 1,080.00

11 Alte datorii si creante in legatura cu
personalul

428 252.00 252.00

12 Asigurari sociale 431 28,062.00 28,062.00
13 Contributiile asiguratilor pentru 

asigurari sociale
431.02 18,770.00 18,770.00

14 Contributiile asiguratilor pentru 
asigurari sociale de sanatate

431.04 7,449.00 7,449.00

15 Contributia asiguratorie pentru 
munca

431.06 1,843.00 1,843.00

16 Alte datorii sociale 438 16,632.00 16,632.00
17 Impozit pe venitul din salarii si din 

alte drepturi
444 4,633.00 4,633.00

18 Creante ale bugetului local 464 124,160.00 124,160.00

19 Decontari intre institutia 
superioara si institutiile 
subordonate

481 24,100.59 24,100.59

20 Disponibil al bugetului local 521 1,484,058.66 1,484,058.66

Avand in vedere starea de degradare a unor obiecte de inventar comisia propune casarea 
urmatoarelor obiecte :

 



PROPUNERI DE CASARE 

Primaria comunei Tomesti-  Obiecte de inventar Anexe Primarie – 527 lei

Denumire produs Cantitate Pret – lei Motivul casarii
LOPETI 8  112 Rupte si  uzate
SCARA 3 STR 7 TREPTE 1 415 Indoita si rupta

Primaria comunei Tomesti-  Obiecte de inventar birou contabilitate si achizitii- 647 lei

Denumire produs Cantitate Pret – lei Motivul casarii
Imprimanta Laser jet 4050 1 647 Defecta  si uzata

Primaria comunei Tomesti-  Obiecte de inventar Magazie primaria Tomesti – 2800 lei

Denumire produs Cantitate Pret – lei Motivul casarii
               Xerox 1 2800      Defect si uzat

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 2021.

       
          Domnilor consilieri , propun aprobarea proiectului de hotarare privind insusirea 
rezultatului inventarierii patrimoniului public si privat al comunei TOMESTI   pentru anul 
2020 , in forma propusa .
                                           

                                                       

PRIMAR,
VASIU ADRIAN - VIOREL

         



R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI

Nr. 4 /17  din 04.02.2022

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

TOMESTI  PENTRU ANUL 2021

                     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  2021  ,  iniţiat  de  către
primarul comunei, domnul VASIU ADRIAN -VIOREL,se constata ca  este întemeiat din
punct de vedere al oportunităţii şi al legalităţii.

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE ,
INDRIES DAMIAN - IULIAN


