
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ORDIN 
 

Privind constituirea unor comisii de inventariere  
 
 

      Vasile PANAITE , Prefectul judeţului Neamţ 
            Având în vedere: 
 - dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009; 

- prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, aprobate prin Ordinul nr. 231/2012 al ministrului administraţiei şi 
internelor; 

- referatul nr. 15618 din 27.11.2017 al Serviciului financiar-contabilitate, 
informatic şi administrativ; 

- adresa Direcției Generale Logistice nr. 15227 din 17.11.2017 privind proiectul 
procedurii de sistem privind efectuarea inventarierii clădirilor și terenurilor 
proprietate publică și privată a statului din administrarea M.A.I. 

 În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340 / 2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
emit prezentul 

 
ORDIN: 
         Art.1  – Se constituie comisia de inventariere anuală a patrimoniului 

instituţiei în următoarea componenţă: 
 

Andone Dănuţ, consilier superior,  – preşedinte 
Gestiunea magazie (51+61) 
Dunca Nicoleta, consilier principal, - membru 
Achiriloaei Valerica,  expert superior, - membru 
Lupu Dana, consilier superior, - membru. 
Mijloace fixe și obiecte de inventar – administrație publica (51)  
Nistor Gheorghe, consilier superior,- membru 
Zugravu Elena, consilier superior, - membru  
Macovei Oana, consilier superior, - membru. 
Mijloace fixe și obiecte de inventar S.P.C.E.E.P.S (61)  
Manolică Ciprian, ofiter specialist II subcms, - membru 
Roșu Mihaela, consilier principal, - membru 
Romila Constantin, comisar șef - membru. 
Mijloace fixe și obiecte de inventar S.P.C.R.P.C.Î.V. (61) 
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MI NI STERUL AFACERI LOR I NTERNE  
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 



Buga Dorin, agent șef principal, - membru 
Vinca Maria,  expert superior, - membru 
Caia Vasile, agent principal,- membru. 
Membri supleanți 
Banu Vladimir, consilier asistent 
Cuciureanu Victor. consilier superior. 
Art.  2 – Comisiile îşi vor desfăşura activitatea în perioada: 04-29 decembrie 
2017. 
Art. 3 – Gestiunile suspuse inventarierii  de către comisia prevăzută la art. 1 

sunt următoarele: 
a) bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar și activelor 

fixe aflate în magazia instituției; 
b) bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar și activelor 

fixe aflate în folosința personalului salariat al instituției, pe 
fiecare loc de folosință; 

c) bunurile imobile (clădiri, terenuri) aflate în administrarea 
I P J N ; 

d) bunurile primite/date în custodie, dacă este cazul. 
Art. 4 - Inventarierea elementelor de natura activelor și datoriil or ale 
instituției se va efectua după cum urmează: 

a) Inventarierea imobilizărilor necorporale, prin constatarea existenței și apartenenței 
acestora; 
b) Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate și a 
dosarului tehnic al acestora;  
c) Stocurile faptice se stabilesc prin numărare, cântărire sau măsurare, după caz;  
d) Bunurile din domeniul public al statului, aflate în administrarea instituției, se 
inventariază și se înscriu în liste de inventariere distincte;  
e) Bunurile aflate asupra angajațiilor la data inventarierii  se inventariază și se trec în li ste de 
inventariere distincte, specificându-se persoanelor care răspund de păstrarea lor;  
f) Bunurile existente în instituție și care aparțin altor entități (închiriate, în 
administrare, în custodie, etc.) se inventariază și se înscriu în liste de inventariere distincte. 
Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conțină informații cu privire la 
numărul și data actului de predare-primire și ale documentului de livrare, precum și alte 
informații utile;  
g) Creanțele și obligațiile față de terți sunt suspuse verificării  și confirmării  pe baza 
extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii  care dețin 
ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit ”Extrasului de cont”  (cod 14-6-
3) sau punctajelor reciproce scrise;  
h) Disponibilit ățile bănești, cecurile, precum și alte valori aflate în casieria entitățiilor se 
inventariază în conformitate cu prevederile legale; 
 i) Disponibilit ățile aflate în conturi la bănci sau la unitățile Trezoreriei Statului se 
inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din 
contabilitatea entității. În acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din 
ultima zi bancară, puse la dispoziție de instituțiile de credit și unitățile Trezoreriei Statului, 
vor purta ștampila oficială a acestora;  
h) Disponibilitățile în lei din casieria instituției se inventariază în ultima zi lucrătoare a 
exercițiului financiar, după înregistrarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți privind exercițiul 
respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul și cu cele aflate în 
contabilitate. 

Art.3  – Prezentul ordin se comunică persoanelor nominalizate în comisiile de 
specialitate, precum şi altor persoane şi autorităţi interesate 
 
 
 
Nr. 448 Din 29.11. 2017 
Întocmit şi procesat : consilier superior Dănuţ ANDONE 
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