
Republica Moldova                                                    Республика Молдова 

Raionul Floreşti                                                                            Район Флорешть 

Consiliul orăşenesc Floreşti                                                         Городской Совет Флорешть 

 

DECIZIE 

 
Din _____________________ 2020                                                                             nr. _________ 
 

Cu privire la rezultatele inventarierii 

 anuale a bunurilor proprietate a oraşului 
Urmare a examinării raportului privind rezultatele inventarierii anuale a bunurilor din domeniul 

public şi privat al oraşului, efectuată în perioada 04.11.2019 – 20.12.2019, în temeiul art. 77 alin.(l) al 

Legii RM  nr.436/2006;  Consiliul orăşenesc DECIDE: 

 

        1. Se ia act de raportul privind rezultatele inventarierii anuale a bunurilor proprietate a oraşului 

conform anexei nr.1 (se anexează). 

 

 

Preşedintele şedinţei                   
                                                   

Secretar interimar al Consiliului orăşănesc                                              Furdui Angela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa Nr.l 

la decizia nr. ______din ________  

Cu privire la rezultatele inventarierii anuale  

a bunurilor proprietate a oraşului Floreşti 
Raport 

privind rezultatele inventarierii anuale 

 a bunurilor proprietate a oraşului 
 

Pornind de la faptul că, în temeiul art. 24 al Legii contabilităţii nr. 113/2007 şi art. 11 p.3 al Legii 
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121/2007 entitatea este obligată să efectueze 
inventarierea generală conform Regulamentului privind inventarierea aprobat de Ministerul Finanţelor 
nr. 60 din 29.05.2012. 

Obiectivul principal al inventarierii fiind stabilirea situaţiei reale a patrimoniului oraşului, iar conform 

art. 77 alin.(l) al Legii RM nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, toate bunurile care aparţin 
unităţii administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, iar raportul asupra situaţiei lor se 

prezintă consiliului. 
Reieşind din faptul că instituţiile subordonate consiliului orăşenesc sînt deservite de contabilitatea 

APL nivelul I, iar conform art. 29 alin.(l)  lit. g) al Legii RM nr. 436/2006 privind administraţia publică 
locală una din atribuţiile de bază ale Primarului este asigurarea inventarierii şi administrării bunurilor 
oraşului, atît din domeniul public cît şi cel privat, prin dispoziţia primarului nr. 227 din 28,10.2019 a fost 

constituită comisia centrală de inventariere şi s-a aprobat planul calendaristic de desfăşurare a 
inventarierii, inclusiv de la 04.11.2019 pînă la 20.12.2019. De asemenea fiecare instituţie a format 
comisia locală de inventariere. 

Sarcinile de bază ale inventarierii au fost: 
a) stabilirea existenţei efective a mijloacelor fixe, stocurilor de materiale circulante, decontărilor cu 

debitorii şi creditorii, decontărilor privind lipsurile, titularii de avans, deponenţii. 
b) Controlul asupra integrităţii bunurilor prin compararea existenţei efective a acestora cu datele 

evidenţei contabile. 
c) Stabilirea bunurilor care parţial şi-au pierdut calitatea iniţială. 
d) Depistarea bunurilor ne utilizate. 

e) Verificarea respectării regulilor şi condiţiilor de păstrare, întreţinere şi exploatare. 
f) Verificarea realităţii datoriilor debitoare şi creditare. 

Inventarierea a fost finalizată în termenul menţionat mai sus în 9 instituţii subordonate consiliului 
orăşenesc, inclusiv: grădiniţa ,,Porumbel” nr. 2, grădiniţa ,,Licurici”nr. 7, grădiniţa ,,Andrieş” nr. 9, 

biblioteca orăşenească şi pentru copii cu sediul la Centrul de Creaţie, casa de cultură, clubul 
„Luceafărul”, stadionul orăşenesc, aparatul primarului şi serviciul suport. 

Totodată inventarierii au fost supuse bunurile care au fost transmise în administrare la SA „Servicii 

Salubrizare Floreşti” şi ÎM „Reţele Termice Floreşti” precum şi cele neînregistrate din diferite motive ca 
proprietate a oraşului. 

Inventarierea s-a efectuat la locul de depozitare, a bunurilor pe fiecare gestionar în păstrarea căruia 
se află aceste bunuri, precum şi la deţinătorii de bunuri. 

Verificarea soldurilor efective s-a efectuat cu participarea obligatorie a gestionarilor prin numărare, 
cîntărire, măsurare reieşind din unităţile de măsură stabilite, surplusuri şi neajunsuri nu s-au depistat. 

Valoarea patrimoniului oraşului la situaţia de 31.12.2019 constituie suma de 80 941,0 mii lei, inclusiv: 

311 clădiri – 40 472,1 mii lei; 

312 construcţii speciale – 10 458,6 mii lei; 

313 instalaţii de transmisie – 5 268,0 mii lei; 

314 maşini şi utilaje – 4 599,7 mii lei; 

315 mijloace de transport – 1 608,1 mii lei; 

316 unelte şi scule, inventar de producere şi gospodăresc – 2 061,7 mii lei; 

317 active nemateriale - 32,0 mii lei; 

318 alte mijloace fixe – 2 485,8 mii lei, 

319 investiţii capitale în curs de execuţie – 24,9 mii lei; 

331 combustibil, carburanţi şi lubrifianţi – 0,5 mii lei; 



332 piese de schimb – 16,5 mii lei; 

333 produse alimentare – 89,5 mii lei; 

334 medicamente şi materiale sanitare – 2,4 mii lei; 

335 materiale pentru scopuri didactice – 27,9 mii lei; 

336 materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou -90,5 mii lei; 

337 materiale de construcţie – 10,1 mii lei 

338 accesorii de pat, îmbrăcăminte, încălţăminte – 440,2 mii lei, 

      339         alte materiale – 122,8 mii lei  

      371         terenuri – 13 129,7 mii lei. 

      Uzura totală calculată a mijloacelor fixe la situaţia de 31.12.2019 este de 29 817,8 mii lei , iar 
valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe la situaţia de 31.12.2019 – 37 193,1 mii lei 

    Primăria or. Floreşti deţine şi  „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării”, în 

sumă de 17225144,64 lei inclusiv: 
- 5400 lei mijloace circulante în capitalul social la ÎM ,,Reţele Termice Floreşti” 

- 13809270 lei valoarea nominal a acţiunilor SA ,,Servicii Comunale Floreşti” 

- 564508 lei capital social al ÎM ,,Reţele Termice Floreşti” 

- 57600 lei mijloace circulante în capitalul social SA ,,Servicii Salubrizare” 

- 533549,64 lei platform de depozitare construite în cadrul Proiectului ,,Modernizarea 

serviciilor publice locale” 

- 2254817 lei asistenţa tehnică în cadrul Proiectului ,,Modernizarea serviciilor publice locale” 

Au fost întocmite, de comun cu comisiile locale, acte de casare ( trecere la pierderi ) a valorilor 

materiale uzate fizic şi moral învechite, care se atribuie la alte mijloace fixe (318), în sumă totală de 20 

770,89 lei, inclusiv :  

- grădiniţă de copii nr. 2 – 8324,0 lei 

- grădiniţăde copii nr.9 – 4927,06 lei 

- aparat administrativ – 3716,48 lei 

- biblioteca – 997,98 lei 

- casa de cultura – 1613,86 lei 

-  clubul ,,Luceafărul” – 1191,51 lei 

La evidenţă contabilă au fost luate următoarele materiale obţinute de la casarea (trecerea la pierderi) 
a altor mijloace la următoarele instituţii : 
- grădiniţă nr. 2 -  lemn de foc 0,3 m/s în valoare de 7,50 lei 

- grădiniţăde copii nr.9 - lemn de foc 0,5 m/s în valoare de 12,50 lei, cîrpe 15 kg – 37,5 lei 

-       Casa de cultură - lemn de foc 0,2 m/s în valoare de 5,0 lei şi cîrpe 50,0 kg în sumă de 125,0 lei. 

-       aparatul administrativ cîrpe 400 kg – 1000 lei 

În urma verificărilor repetate în instituţiile de educaţie tipurie au fost luate la evidenţă cu titlu gratuit 
la , 

Grădiniţa ,, Porumbel” nr.2  în sumă totală de 3385 lei următoarele bunuri: 
 etajere 28x64x78 - 2 buc 

 etajere 110x62 - 2 buc 

 tablă magnetică 100x200 cm 1 buc 

     Grădiniţa ,,Licurici” nr.7  în sumă totală de 75240 lei următoarele bunuri: 
 pavilion pentru joacă – 1 buc 

 Jaluze – 7 buc 

 Televizor – 3 buc 

    Grădiniţa ,,Andrieş” nr.9  în sumă totală de 43020 lei următoarele bunuri: 
 set mobilă de bucătarie – 1 buc 

 plită electrică – 1 buc 

 draperie – 4 buc 

 Televizor – 2 buc 

 Covor – 1 buc 

 Nisipieră – 1 buc 



 Căsuţă din lemn – 2 buc 

 

De asemenea pe parcursul anului 2019 Primăriei oraşului i-au fost transmise cu titlul gratuit suma 

lucrărilor capitale efectuate în clădirile din proprietate oraşului, dar folosite de instituţiile de învăţământ, 
în sumă totală de 1 184 490,54 lei inclusiv; 

 Liceul teoretic „M.Eminescu” în sumă de 281 221,42 lei 

 Liceul teoretic „A.Cehov” în sumă de 333 059,09 lei  

 Liceul teoretic „M.Costin” în sumă de 233 942,0 lei  

 Şcoala Primară -239 886,11 lei  

s-au înregistrat şi investiţii în active în curs de execuţie la Liceul teoretic „M.Costin” în sumă de 24 
860,lei. 
       Reieşind din cele expuse mai sus comisia de inventariere a întreprins următoarele măsuri: 
Valoarea lucrărilor capitale executate pe parcursul anului 2019 au fost trecute la majorarea costului 
clădirilor şi fondurilor din mijloace fixe. 
Conform listelor de inventarie sunt în videnţa contabila bunuri în sumă de 80 941,0 mii lei. 
 
 
Executor: Constantinovici Tatiana, contabil-şef 
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