
ROMÂNIA                                                                                 SE APROBĂ,  
JUDEŢUL CONSTANŢA                                                          PRIMAR, 
COMUNA MERENI                                                        GURITA  DUMITRU 
NR. 5066/05.11.2021 
 

PROCES VERBAL  
ÎNTOCMIT ASTĂZI  31.10.2021 

 
      Subsemnatii: 
     1. CIUCARDEL  MIHAELA , Preşedinte 

2. GHEORDUNESCU  ION , membru 
3. DUTA  MARIA, membru 

       
            Numiti prin 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  Unitatii  Administrativ   
Teritoriale comuna  MERENI, in conformitate cu prevedrile O.M.F.P. Nr. 2861/09.10.2009 
pentru aprobarea  Normelor privind  organizarea se efectuarea inventarierii elementelor de 
activ si de pasiv. 
 Actiunea de inventariere a început la data de 16.06.2021 şi s-a finalizat în data de 
31.10.2021. 
                  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 licențe 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. 
 
Prezentul Proces-verbal s-a încheiat la data de 31.10.2021 
 
 

 
COMISIA DE INVENTARIERE: 

 
1. CIUCARDEL  MIHAELA , Preşedinte 

2. GHEORDUNESCU  ION , membru 
3. DUTA  MARIA, membru 

 


