
       ROMÂNIA                                                                                      Nr.  5800 / 16.11.2021 

   COMUNA  MERENI 
             PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea  rezultatului privind  inventarierea  generala a  elementelor  de natura 
activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  UAT Comuna Mereni   la 

data de  31.12.2020 

 

      Consiliul local Mereni, jud. Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 23. 12.2021 
sedinta fiind publica. . 
 Având în vedere: 
     - Referatul de aprobare al Primarului comunei Mereni inregistrat sub nr. 5801  din  
16.11.2021   intocmit in conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr. 57/ 
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de 
initiator , coroborat cu prevederile art. 240 din acelasi act normativ; 
           - Raportul de specialitate intocmit de catre  doamna Ciucardel Mihaela avand functia de 
inspector  in cadrul compartimentului taxe, impozite si casierie  in cadrul  Primariei comunei 
Mereni   inregistrat sub nr. 5802 / 16.11.2021; 
 -Procesul verbal  nr. 5066 / 05.11.2021  intocmit de catre  Comisia de inventariere , 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,  datoriilor si 
capitalurilor proprii  aflate in patrimoniul  privat al  UAT  Comuna Mereni, in conformitate cu 
O.M.F.P. nr. 2861 / 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea  si efectuarea 
inventarierii elementelor  de activ si pasiv; 
 -Prevederile  art. 15, alin. (2) , art. 120, alin. (1)  si art. 121, alin. (1) si alin. (2) si art. 
138, alin. (4) si alin. (5)  din Constitutia Romaniei; 
 -Prevederile  art. 3 si 4  din Carta europeana  a autonomiei locale adoptata la Strasbourg 
la data de 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 
 -Prevederile art. 7, alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 
2009, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 554 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 155, alin. (5), lit. d)  din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile  art. 7 si art. 8  din Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile art. 7 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 , cu modificarile si compeltarile 
ulterioare; 
 -Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2861 / 2009  pentru 
aprobarea  Normelor privind  organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii: 
  -Punctul nr. 2, alin. (1) ,, In temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82 / 1991 
republicata, entitatile au obligatia  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,,. 
 -Prevederile HG nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si 
durata normala de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 -Prevederile OG nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea  activelor  fixe aflate  
in patrimoniul institutiilor  publice, cu modificarile si completairl eulterioare; 
 -Prevederile  OUG nr. 103 / 2007  pentru modificarea si completarea  OG nr. 81 / 2003 
privind reevaluarea  si amortizarea  activelor fixe  aflate in patrimoniul institutiilor publice, 
aprobate prin Legea nr. 79 / 2008; 
 -Prevederile Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471 / 2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor  fixe corporale 
aflate in patrimoniul  institutiilor publice; 
 -Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu moificarile si 
compeltarile ulterioare; 
 -Dispozitia nr. 71 / 09.06.2021  privind constituirea comisiei de inventariere,  
organizarea si efectuarea  inventarierii elementelor  de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilor proprii aflate  in patrimoniul privat al  UAT Comuna Mereni; 
 

   În temeiul prevederilor  art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (4), lit. 
f), art. 133, alin. (1), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g) si art. 196, alin. (1), lit. a), art. 
197, alin. (1), art. 200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 
 

            ART. 1 -  Aprobarea rezultatului  privind inventarierea generala  a  elementelor de 
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Comunei Mereni la data 
de 31.12.2020, conform procesului verbal  nr. 5066 / 05.11.2021 care reprezinta anexa nr. 1 si 
face parte integranta  din prezentul  proiect de hotarare. 
 Art. 2- Documentatia privind inventarierea generala a elemnetelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  comunei Mereni  la data de 31.12.2020 
se afla la compartimentul contabilitate. 
         ART.  3- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari  se incredinteaza  
compartimentele de specialitate din cadrul primariei comunei Mereni. 

  ART. 4 -Secretarul general al U.A.T. Mereni va comunica prezenta hotarare  Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta,in vederea exercitarii controlului de legalitate si   
compartimentelor urbanism si contabilitate. 
 

             Initiator,  
                Primar 

 

           Gurita Dumitru                                                                                    Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                                    Secretar general  
                                                                                                                                        Serif  Sibel 
 



Primaria comunei Mereni 
   Primar 

                                                                                                  Nr. 5801 / 16.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  aprobarea  rezultatului privind  inventarierea  generala a  elementelor  de natura 
activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  UAT Comuna Mereni   la 

data de  31.12.2020 

  

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2861 / 2009 
pentru aprobarea Normelor privind roganizarea si efectuarea  inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si  capitalurilor proprii  si in temeiul art. 7, alin. (1) din Legea 
contabilitatii nr. 82 / 1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile 
patrimoniale au obligatia  sa efectueze  inventarierea generala a patrimoniului , cel putin odata 
pe an. 

Tinand cont  de prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ, potrivit caruia fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a consiliului 
local este  supus dezbaterii numai daca este insotit de referatul de aprobare semnat de 
initiator; 

Conform acestor prevederi, la nivelul  primariei comunei Mereni s-a constituti  o 
comisie  de inventariere, prin Dispozitia primarului comunei Mereni nr. 71 / 09.06.2021 care a 
efectuat  si a centralizat  listele de inventariere, conform procesului verbal nr. 5066 / 
05.11.2021  incheiat de catre comisia de inventariere. 

Supun atentiei si aprobarii dumneavoastra  proiectul de hotarare privind  aprobarea  
rezultatului privind  inventarierea  generala a  elementelor  de natura activelor, datoriilor si a 
capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  UAT Comuna Mereni   la data de  31.12.2020. 

La redactarea  prezentului referat de aprobare au fost avute in vedere prevederile OUG 
nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ si ale Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

GURITA DUMITRU 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                            Nr. 5802 / 16.11.2021 

      JUDEŢUL CONSTANTA 

 PRIMARIA COMUNEI MERENI 
             
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

La proiectul  de hotarare  privind  aprobarea  rezultatului privind  inventarierea  generala a  
elementelor  de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii aflate in patrimoniul  UAT 

Comuna Mereni   la data de  31.12.2020 

 

 

 

TEMEIUL DE FAPT:  
Dispozitia  nr. 71 / 09.06.2021 s-a constituit  Comisia de inventariere  , organizarea si efectuarea 
inventarierii  elementelor  de natura activelor, datoriilor  si capitalurilor proprii  aflate in 
patrimoniul UAT Comuna Mereni. 
 

TEMEIUL  DE DREPT:  
-Ordinul Ministerului Finantelor  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 obligatia  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,,. 
-Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, art. 7 si art. 8; 
-OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE: 
--Aprobarea procesului verbal  nr. 5066 / 05.11.2021  privind rezultatele  inventarierii 
generale a patrimoniului UAT Mereni la finele anului  2020 potrivit caruia: 
                  Lista  cu bunurile ce alcatuiesc  domeniul  public  si domeniul privat al comunei 
Mereni, aprobata prin HCL nr.6 din d a fost actualizata de comisia de inventariere cu valoarea 
stabilita prin Raportul de evaluare                  astfel ca entitatea deţine în patrimoniu următoarele:  
 

1.FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC în valoare totală de   
20,818,082.65lei, din care: 
 

1.1. TERENURI ŞI AMENAJĂRI LA TERENURI, în valoare totală de 8,494,097.97 lei; 
1.1.1. TERENURI: 
         În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc terenuri în valoare totală de 1,354,626.82 lei . 
1.1.2.AMENAJARI LA TERENURI  



În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc amenajari de  terenuri în valoare totală de 7,139,471.15 lei.  
 

1.2. CONSTRUCŢII  
În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 

primăriei se regăsesc construcţii în valoare totală de  10,151,873.18 lei: 
 

1.3 ANIMALE SI PLANTATII 
În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 

primăriei se regăsesc plantatii de salcam în valoare totală de 532,835.58 lei. 
 

1.4 INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII 
          În urma verificării documentelor comisia a constatat că în evidenţa patrimonială a 
primăriei se regăsesc plantatii de salcam în valoare totală de 1,639,275.92 lei. 
 

2.FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT în valoare totală de  
36846178.31 lei, din care: 
 

Denumirea  bunurilor TOTAL  GENERAL 

Curti  constructii  intrvilan 377550.52 

Loturi constructie locuinte 3220697.99 

Teren intravilan arabil 9999924.87 

Teren  extravilan arabil 8152918.65 

Teren intravilan pășune 2517025.72 

Teren intravilan neproductiv 2770427.81 

Teren extravilan pășune 6195803.1 

Teren extravilan arabil 2723430.6 

Teren extravilan neproductiv 860147 

Teren intravilan apă-stuf 28252.05 

Total  general 36846178.31 

 

3.REZULTATUL REPORTAT  în valoare totală de 2,308,434.20lei. 
 

4.REZULTATUL  PATRIMONIAL în valoare totală de 2,175,190.15lei. 
 

5. ACTIVE FIXE NECORPORALE, în valoare totală de 24037.49 lei reprezentând  sisteme de 
calcul si licenţe calculatoare: 
 

6. MIJLOACE DE TRANSPORT, în valoare totală de  251330.56  lei, din care : 
 

 

Denumire Cantitate 
(buc) 

Valoare 

 (lei) 

DACIA  LOGAN 1 34193.50 

MICROBUZ OPEL CIBRO 1 109279.96 



MICROBUZ FIAT DUCATO 1 107856.9 

SCODA SUPERB 1 0 

SUZUCHI SX4 1 0 

  
   
7 .ANIMALE SI PLANTATII  (Livada de nuci  Mereni, livata de plopi Osmancea ) in valoare 
totala de 532,835.58lei. 
 

8.MOBILIER SI  APARATURA SI BIROTICA in valoare totala de  245,737.97 lei. 
 

9.ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE  in valoare totalǎ de 246,173.98 lei: 
 

10.MIJLOACE FIXE în valoare de 202,887 lei. 
   
11.TITLURI DE PARTICIPARE în valoare totală de 110  lei (RAJA SA). 
 

12. OBIECTE DE  INVENTAR  

Comisia de inventariere a constatat bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare totală 
de 313,648 lei . 
 

13.  DATORII LA FURNIZORI 
 Comisia a inventariat datoriile restante la data de 31.10.2021 în valoare de: la furnizori 
1,716,610.72 lei iar la furnizorii de active fixe 972,664.62 lei. 
 

14.CLIENŢI valoare totală de 14693.50 lei din care: 
 

    - GREENPOINT MANAGEMENT S.A. = 5439.54 LEI 
    - FALCON WIND S.R.L.   = 9253.96 LEI 
 

15.SALARII DATORATE in valoare totală de 64,258.00  lei reprezentând salariile lunii octombrie 
2021. 
 

16.RETINERI DIN SALARII in valoare totală de 1870  lei reprezentind sindicat octombrie 2021 = 
461 lei ,alte  rate  popriri 1121 lei alte  drepturi  datorate  tertilor 288 lei. 
 

17. ALTE DATORII in legatura cu personalul- in valoare totală de 5531 ,00 lei reprezentind 
garantii  matertiale  gestionari. 
  
18.ASIGURARI SOCIALE si în valoare totală de 49759,00 lei (contributii  sociale  aferente  
salariilor). 
 

19.ALTE DATORII SOCIALE in valoare totală de 12474,00 lei care reprezinta indemnizatiile 
persoanelor cu handicap grav pe luna octombrie 2021.    
 

20.IMPOZITUL PE VENITUL DIN SALARII  aferent lunii otombrie 2021  in valoare totală de 
7759 ,00 lei. 



 

21.CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL in valoare totală de 1,242,815.93  lei. 
 

 

 

 Rezultatele inventarierii au fost confruntate cu evidenta contabila neexistand 
diferente. 
 

 

 

 

INTOCMIT 

INSPECTOR 

MIHAELA CIUCARDEL 

 

 

 


