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HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 19.12.2022 

Privind constituirea Comisiei de inventariere anuală  a patrimoniului pentru anul 2022 

 

Având în vedere:  

- OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;  

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii (**republicată**);  

- OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;  

- ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1.917/2005;  

- Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări 

financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 

și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul 

contabilității publice;  

- H.G. nr. 1031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale;  

- LEGE nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

(*actualizată*);  

- OMFP nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial;  

- O.G. nr. 81/2003 - privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;  

- LEGE nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale(**republicată**) (*actualizată*);  

- Decret nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;  
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- Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr. 54/1994. 

  

Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Târgoviște 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. În ședința ordinară din data de 19.12.2022, efectuarea inventarului în perioada 27 - 

31decembrie 2022.  

Art.2. Comisia de inventariere va avea următoarea componență:  

  a. dr. Simion Mariana – președinte;  

   b. Togan Mihaela – membru; 

   c.  Arabagiu Niculina – membru, pentru confruntarea cu evidența contabilă; 

   d. Olteanu Elisabeta – membru. 

Art.2. Managerul va emite decizie in acest sens.  

Art.3. Echipa managerială va duce la îndeplinitre această hotărâre. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

     al Ș.P.S. ”Christiana” Târgoviște 

DR. SIMION MARIANA 

        ...................................................... 
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DECIZIA NR.  49 DIN 19.12.02022 

De numire a Comisiei de inventariere anuală a patrimoniului 

Managerul Ș.P.S. ”Christiana” Tîrgoviște, doamna dr. Simion Mariana, numit prin decizia 

președintelui Asociației ”Christiana” Tîrgoviște nr. 9 din 19.10.2022 

În temeiul: 

- OMFP nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;  

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii (**republicată**);  

- OMFP nr. 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;  

- ORDIN nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1.917/2005;  

- Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și 

depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări 

financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 

și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 

1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul 

contabilității publice;  

- H.G. nr. 1031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale;  

- LEGE nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

(*actualizată*);  

- OMFP nr. 3471/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fără scop 

patrimonial;  

- O.G. nr. 81/2003 - privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;  

- LEGE nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale(**republicată**) (*actualizată*);  
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- Decret nr. 209/1976 - pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;  

- Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor, modificată prin Legea nr. 54/1994.  

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului de administrație al Ș.P.S. ”Christiana” Tîrgoviște nr.69 din 19.12.2022 

privind numire a Comisiei de inventariere anuală a patrimoniului; 

DECID: 

1. Inventarierea se va efectua în perioada 27 - 31decembrie 2022 de către comisia de 

inventariere formată din Simion Mariana, Togan Mihaela și Olteanu Elisabeta. 

2. Pentru coordonarea, îndrumarea, instruirea, supravegherea operațiilor de inventariere se 

numește comisia de inventariere compusă din:  

   a. dr. Simion Mariana – președinte;  

   b. Togan Mihaela – membru; 

   c.  Arabagiu Niculina – membru, pentru confruntarea cu evidența contabilă; 

   d. Olteanu Elisabeta – membru.  

        3. Rezultatul inventarierii va fi consemnat într-un proces verbal cuprinzând concluzii și propuneri 

privitoare la cauzele plusurilor sau minusurilor și vinovații pentru producerea lor.  

         4. Membrii comisiei de inventariere răspund material, conform OMFP 2861/2009, Legii nr. 

31/1990, pentru pagubele la a căror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, 

inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte încălcari a dispozițiilor legale.  

        5. Inventarierea se va efectua prin numărare, cântărire, măsurare, cubare, după caz.            

        6. Listele de inventariere si procesele verbale vor fi predate până la data de 12.01.2023. 

 

MANAGER 

DR. SIMION MARIANA 

 


