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Nr. 1431/26.07.2019 

  

PROIECT 

 

                     HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Cozma pentru 

anul 2018 

 

  Ormenisan Petru, primarul Comunei Cozma, judeţul  Mureş   

             Având în vedere referatul de aprobare nr.          .2019, prin care s-a supus analizei 

consiliului local al comunei Cozma, aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului 

Comunei Cozma pentru anul 2018, și tinand cont de  Avizele Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local Cozma; 

 

În baza: 

- art.7 din Legea nr.82/1991 1a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind orgarizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, unitatile 

patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului, cel putin odata in cursul 

exercitiului fi nanciar; 

- În conformitate cu prevederile art. 7, din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia public, republicată 

  -   Conform prevederilor art.289 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

                H OTĂRĂŞTE : 

 

 Art.l.  Se aproba rezultatul inventarierii patrimoniului Comunei Cozma pentru anul 2018 

,conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta.  
 

Art,2.   Cu ducerea la indepinire a prevederilor prezentei raspunde biroul contabilitate.  
 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul comunei 

Cozma, persoanele cu atribuţii din cadrul Primariei comunei Cozma, Afişare, Site-ul Primariei şi 

se popularizează în adunări cetăţeneşti. 

 

Initiator 

PRIMAR 

        Ormenisan Petru 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 

Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41E-mail: cozma@cjmures.ro, 

Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402Cod.547170 
 

Nr.11 din 07.01.2019 

PROCES VERBAL DE INVENTARIERE 

             Comisia de inventarieie constituita din: 

1) Contiu Dorin                  In calitate de presedinte 

2) Craciun Adrian              In calitate de membru 

3) Suciu Simona                 In calitate de membru 

4) Galatan Sorina               In calitate de membru 

5) Luca Ioan                      In calitate de membru 

               In baza Dispozitiei nr. 59/2018 a efectuat inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al 

comunei Cozma. 

Au fost constatate urmatoarele:/ Nu au fost constatate plusuri sau minusuri de iventar. 
 Rezultatele inventarierii sunt cuprinse in listele de inventar si recapitulatia anexata prezentului 

proces verbal, prin efectuarea inventarierii faptice se vor inregistra in contabilitate. 

                Valoarea totala a bunurilor din domeniul public inventariat este de 10.552.204 lei, din care: 

                -terenuri: 1.573lei 

                -constructii: 10.550.631 lei 

                Valoarea totala a bunurilor din domeniul privat al comunei Cozma rezultata in urma 

inventarierii este de 944.303 lei, din care: 

                -terenuri: 796.190 lei 

                -echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier 148.113 lei 

                Valoarea totala a obiectelor de  inventar: 34.125 lei. 

 

 

Comisia de inventariere declara incheiata inventarierea patrimoniului la data de 31.12.2018. 

 

Comisia de inventariere: 

Contiu Dorin       _______________                                                              Inspector 

Craciun Adrian  _______________                                                            Litiu Ovidiu 

Suciu Simona      _______________                                                        _______________ 

Galatan Sorina   _______________ 

Luca Ioan           _______________ 

 

 

 

 ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
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COMUNA COZMA 
Localitatea Cozma, str. Principală nr. 41 

E-mail: cozma@cjmures.ro, Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402 
Cod.547170 

Nr.1447 din 01.08.2019 

RAPORT de specialitate 

                 In baza Dispozitiei nr. 59/2018, s-a constituit Comisia de inventariere a bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al Comunei Cozma. 

  - Conform prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Pubice nr.2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii: 

-punctul 2 alin (1) „In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, entitatile au 

obigatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar(...)” 

-punctul 4 alin (1) „-inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii se face de regula cu incheierea exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii  

fiecarei entitati.” 

   -   Conform prevederilor art.289 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Se atesta urmatoarele: 

 

                       In cursul anului 2018 au fost inregistrate: 

           Cresteri 

 CONSTRUCTII 

 -cresterea valorii de inventar la constructii prin finalizarea unor investitii dupa cum urmeaza: 

     - Schimbat geamuri birouri Primarie = 3.143 lei 

     - Reabilitare sala de sport Scoala Gimnaziala Cozma = 17.414 lei 

 

 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII 

 -cresterea valorii de inventar prin inregistrarea unui mijloc de transport si a unor investitii dupa cum 

urmeaza: 

     - Mijloc de transport Microbuz FIAT DUCATO = 108.589 lei 

     - Tahograf microbuz scolar = 2.915 lei 

 

MOBILIER APARATURA  BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI 

MATERIALE 

  -cresterea valorii de inventar prin achizitia de mijloace fixe dupa cum urmeaza: 

-  Laptop DELL VOSTRO = 4.327 lei 

-  Telefon mobil SAMSUNG GALAXY S10 = 3.395 lei 

-  Sistem camere supraveghere = 27.807 lei 

ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 

 - cresterea valorii de inventar prin achizitia de investitii dupa cum urmeaza: 

- P.U.G = 23.176 lei 



 

                      OBIECTE DE IVENTAR 

                      -cresteri: - prin achizitionarea de obiecte de inventar in valoare de 13.205 lei. 

 

           Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun supunerii spre aprobare prin Hotarare de Consiliu 

Local, rezultatul inventarierii pe anul 2018. 

Intocmit, 

Litiu Ovidiu 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA COZMA 
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Tel./Fax. 0265-349456/0265-349.402Cod.547170 
 

1431/1/26.07.2019 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

al Proiectului de Hotărâre privind  aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului 

Comunei Cozma pentru anul 2018 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare 

Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a consiliului local este 

supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de inițiator. 

Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind  

aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Cozma pentru anul 2018 

 

 

Inițiator: 

PRIMAR, 

Ormenisan Petru 
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