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DECIZIE nr. 1 / 4  
 

din  28  martie   2019                                                                                  s. Grozești 
 

’’ Cu privire la rezultatele  inventarierii  

   bunurilor instituţiilor  bugetare  pentru   anul   2018. ’’ 

 

   În baza Legii privind administraţia publică locală    nr.436-XVI, din  28-12-06, art. 77, 

alin.1, Legii contabilităţii nr. 113-XVI  din  27.04.2007 , Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 

12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la 

mijloace fixe ,  Ordinului  Ministerului Finanţelor  Nr. 60  din  29.05.2012 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind  inventarierea bunurilor domeniului public  şi în scopul 

inventarierii  anuale a bunurilor  domeniului  public  Grozești , Dispoziția  Nr. 28  din 

13.11.2018 „ Cu privire la   constituirea  comisiei  de  inventariere ”  și avizul  Comisiei 

pentru  economie  şi  buget , Consiliul  local, 

DECIDE: 

1. Se aprobă  Listele  de  inventariere a  bunurilor  instituţiilor bugetare  din s. Grozești. 

          / Anexa nr. 1 / 

2. Se aprobă  decontarea  mijloacelor  fixe  a  instituțiilor  bugetare , conform  Actelor  de 

decontare .         / Anexa nr. 2 /. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului Crîșmaru  Silvia. 

 

                         

Autor : 

Primarul s. Grozești                                  Crîșmaru  Silvia 

                                                             Tel : (0264 - 43) 2-36,Primaria.Grozesti@gmail.com 

Contrasemnat : 

Secretarul Consiliului                            Svetlana Mitrofan 
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  Anexa 

la decizia nr. 1 / 4  

din 28.03.2019 

 

Notă informativă 

la  Proiectul de Decizie  nr.1 / 4  din 28.03.19  „’’ Cu privire la rezultatele  inventarierii  

   bunurilor instituţiilor  bugetare  pentru   anul   2018. „ 

1. Denumirea autorului proiectului 

Proiectul este elaborat de către  contabilul primăriei s.  Grozești Spînu  Silvia .  

2.  Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie  

Proiectul nr.1 / 4  din 28.03.19  „  Cu privire la rezultatele  inventarierii  bunurilor instituţiilor  

bugetare  pentru   anul   2018. „ a fost elaborat  în conformitate cu Legea  nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală ,  Legea contabilităţii nr.113-XVI din 

27.04.2007, art.77, alin. 1,  Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 29.05.2012” Cu privire 

la aprobarea Regulamentului privind inventarierea bunurilor domeniului public “şi în scopul 

inventarierii anuale a bunurilor instituţiilor bugetare şi a fondurilor fixe , Legea finanțelor 

publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanțele publice locale.  

 

Scopul proiectului este  asigurarea transparenței  activității APL Grozești pe parcursul 

anului 2018 și  corectitudinea ținerii inventarului bunurilor instituțiilor bugetare  din 

subordine şi a fondurilor fixe. 

 

Proiectul presupune atinderea unor obiective :  

 

- stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor pasibile inventarierii anuale ale fiecărei 

unităţi bugetare ; 

- identificarea bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu de instituțiile subordonate ; 

- întocmirea situaţiilor materiale anuale ,  care trebuie să ofere o imagine fidelă a 

necesităților de bunuri şi a performantei  în perspectivă a instituțiilor pentru respectivul 

exerciţiu financiar.  

- contabilizarea bunurilor primite ca donație și cu titlu gratuit ; 

- decontarea bunurilor ieșite din uz. 

 

3. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare 

 Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative  ale APL Grozești 

 ( Strategia de dezvoltare a localității, Bugetul local ) și legislative actuale și este 

elaborat în vederea implementării  Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind 

transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la 

actele normative.  

4. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi  

Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, Legea finanțelor publice și 



responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Legea contabilităţii nr.113-XVI 

din 27.04.2007, art.77, alin. 1,  Ordinul Ministerului Finanţelor nr.60 din 

29.05.2012 ” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea 

bunurilor domeniului public “  şi în scopul inventarierii anuale a bunurilor 

instituţiilor bugetare şi a fondurilor fixe . 

5. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 

reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.  

Implementarea prezentului  proiect nu necesită alocarea de surse financiare. 

Dimpotrivă, se preconizează că  păstrarea și folosirea eficientă a bunurilor 

materiale va  conduce la economisirea unor surse din Bugetului  local . 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ 

 Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală,  Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 

octombrie 2003 privind finanțele publice locale și  Ordinul Ministerului Finanţelor 

nr.60 din 29.05.2012” Cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

inventarierea bunurilor domeniului public “ și  Regulamentul de constituire și 

funcționare a Consiliului local Grozești. 

 

 Proiectul  este ajustat și  la actele normative elaborate de APL Grozești , cum ar fi  Strategia 

de dezvoltare a localității, aprobată  prin Decizia nr. 4 /1 din 05.08.2016 și  Bugetul pentru 

2018 , aprobat prin Decizia   nr.6 /6    din 09.12.16. 

 

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului  

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul 

decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la 

inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice 

inclusiv și proiectul de decizie cu toate anexele și explicațiile de rigoare au fost plasate pe 
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 Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune 

Consiliului  local pentru  examinare și adoptare în ședință.  

8.Constatările expertizei  anticorupție  

 Proiectul  de  decizie  nu prezintă elemente de corupție . 

9. Constatările expertizei  juridice  

 Proiectul de decizie corespunde normelor legale.  

 Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea principiului transparenței. 

Contabil                       Spînu Silvia  



 

 


