
JUDEŢUL VÂLCEA                                  
COMUNA COSTESTI      
CONSILIUL LOCAL 
 

    - PROIECT -                  
HOTĂRÂREA  Nr.  ______. 

cu privire la însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului  comunei Costeşti,  
județul Vâlcea, la data de 31.12.2021. 

  
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data 08 

martie  2022, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier local ____ , ales preşedinte de şedinţă prin 
votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  08 martie  
2022; 
 Luând în dezbatere: 
  - referatul de aprobare înregistrat la nr. 980 din 03.03.2022 şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar,  cu privire la însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului  
comunei Costeşti, județul Vâlcea la data de 31.12.2021; 
   - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat la nr. 981 din 03.03.2022; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr., nr. şi nr. 
din _____.2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu 
conţinutul iniţiat de primar; 
            Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal numărul 
___ din ______2022;     
 În conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată , cu modificările și completările  ulterioare, Ordinul Ministerului Finanţelor 
Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii ; 
 În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările  ulterioare,cu un număr de __ 
voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

 Art.1.- Consiliul local al comunei Costesti ia act şi își insușește rezultatele 
inventarierii patrimoniului  comunei Costeşti,județul Vâlcea, la data de 31.12.2021, 
prevăzute in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Costești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei, compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, persoanei desemnate pentru 
publicare în monitoruil oficial local și pe site-ul www.comuna-costesti.ro, Instituţiei 
Prefectului – Judeţului Vâlcea în vederea efectuării contolului asupra legalităţii acesteia, 
şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.      
                     
                                                                                              Costeşti  ___ martie  2022. 

 
 

                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                   ANEXA NR.1 LA H.C.L. COSTEŞTI 
COMUNA COSTESTI                NR.____ DIN __ MARTIE 2022. 
CONSILIUL LOCAL 

    - PROIECT - 
                                                                                                                                                                                                         

Rezultatele inventarierii patrimoniului  comunei Costeşti,  
județul Vâlcea, la data de 31.12.2021. 

 
 
Nr 
crt 

    Denumirea                    Valoare lei 
Primaria Scoala 

Costesti 
      Total 

1 Mijloace fixe  
din care: 

105.863.993,81 390.181,54 106.254.175,35 

 Terenuri -489 ha: 
  -domeniul public 
  -domeniul privat 

  11.705.620,00 
1.053.320,00 

10.652.300,00  

 65.253,20     
 

65.253,20 

 11.770.873,20 
1.053.320,00 

10.717.553,20 
 Constructii: 

  -domeniul public 
  -domeniul privat 

91.459.210,61 
89.096.779,11 

2.302.431,50 

 91.459.210,61 
89.096.779,11 

            
2.302.431,50 

 Masini,utilaje si 
echipamente de lucru 

   
1.468.857,61 

 
244.690,91 

 
1.713.548,52 

 Mobilier aparatura birotica 356.987,44 80237,43 437.224,87 
 Actife fixe corporale in curs 873.318,15  873.318,15 
2 Obiecte de inventar  

din care: 
  

383.280,21 
         

267.445,93 
    

650.726,14 
 Materiale de natura 

obiectelor de inventar 
    

383.280,21 
       

   267.445,93  
    

650.726,14 
       

3 Materiale consumabile 
din care: 

   33.705,27         40.083,90 73.789,17 
 

 Materiale 33.455,74         39.878,37      73.334,11 
 Combustibil 249,53              205.53        455,06 
 
     La terminarea operatiunii de inventariere nu au existat obiectiuni din partea 
gestionarilor si ai membrilor comisiilor de inventariere,inventarierea s-a efectuat prin 
numarare si cantarire. 
                                                                                           
 
                                                                                                Costeşti  ___ martie  2022. 

 
 

                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
       - PRIMAR – 
Nr. 980 din 03.03.2022. 

 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea rezultatelor inventarierii patrimoniului  
                        comunei Costeşti, județul Vâlcea, la data de 31.12.2021 . 
 
      Având în vedere prevederile art. 7 alin (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 , 
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si 
capitalurilor proprii , privind prezentarea de către primar, consiliului local, a unui raport 
asupra gestionării bunurilor, am iniţiat un proiect de hotărâre cu privire la însuşirea  
rezultatelor inventarierii patrimoniului  comunei Costeşti, la data de 31.12.2021. 

 
Supun spre dezbatere şi aprobare acest proiect de hotărâre. 
 

 
 

P R I M A R, 
 
 

      Marius – Toma PEŞTEREANU                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- CONTABILITATE – 
Nr. 981 din 03.03.2022. 

 
                                                RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre cu privire la însuşirea rezultatelor inventarierii 
patrimoniului  comunei Costeşti, județul Vâlcea, la data de 31.12.2021 . 

 
     Avand in vedere intocmirea inventarierii, stabilita prin Dispozitia primarului nr. 104 din 
data de 18 octombrie 2021, a bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului public de 
interes local si privat al comunei Costesti,in conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991 , Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii,. 
       Rezultatele obtinute de la cele trei comisii de inventariere,s-au confirmat de catre 
compartimentul financiar-contabil cu solidurile scriptice. 
      Rezultatele inventarierii sunt urmatoarele: 
 
 
Nr 
crt 

    Denumirea                    Valoare lei 
Primaria Scoala Costesti       Total 

1 Mijloace fixe  
din care: 

105.863.993,81 390.181,54 106.254.175,35 

 Terenuri -489 ha: 
  -domeniul public 
  -domeniul privat 

  11.705.620,00 
1.053.320,00 

10.652.300,00  

 65.253,20     
 

65.253,20 

 11.770.873,20 
1.053.320,00 

10.717.553,20 
 Constructii: 

  -domeniul public 
  -domeniul privat 

91.459.210,61 
89.096.779,11 
2.302.431,50 

 91.459.210,61 
89.096.779,11 

     2.302.431,50 
 Masini,utilaje si echipamente 

de lucru 
   

1.468.857,61 
 

244.690,91 
 

1.713.548,52 
 Mobilier aparatura birotica 356.987,44 80237,43 437.224,87 
 Actife fixe corporale in curs 873.318,15  873.318,15 
2 Obiecte de inventar  

din care: 
  

383.280,21 
         

267.445,93 
    

650.726,14 
 Materiale de natura obiectelor 

de inventar 
    

383.280,21 
       

   267.445,93  
    

650.726,14 
       

3 Materiale consumabile 
din care: 

   33.705,27         40.083,90 73.789,17 
 

 Materiale 33.455,74           39.878,37      73.334,11 
 Combustibil 249,53                205.53        455,06 
 
     La terminarea operatiunii de inventariere nu au existat obiectiuni din partea 
gestionarilor si ai membrilor comisiilor de inventariere, inventarierea s-a efectuat prin 
numarare si cantarire. 
    Prezentul raport se supune spre aprobare Consiliului local in sedinta ordinară din luna  
martie  2022. 
 
                                                                                      Compartiment Contabilitate 
                Consilier superior 
                                                                                      Ortansa – Mihaela CRĂCANĂ 


