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PROCES - VERBAL DE INVENTARIERE

Beica de Jos – 31.12.2013

Subsemnaţii Fabian Laszlo, Suciu Traian, Ilieş Aurelia, Grama Iuliu Dorin şi Kovacs 
Susana membrii ale comisiei de inventariere numită prin Dispoziţia nr. 574 din 09 noiembrie 
2013, am efectuat în perioada 10.12.2013 – 10.01.2014 inventarierea anuală a elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul UATC Beica de Jos.

Inventarierea faptică a fost efectuată pe categorii de bunuri: imobilizări corporale, 
obiecte de inventar, materiale, casa, creanţe bugetare - pe locuri de depozitare şi gestiuni, iar în 
cadrul acestora pe grupe, după natura lor, conform posturilor din balanţa de verificare întocmită 
la 31 decembrie 2013.

Stabilirea faptică a fiecărui element de activ s-a efectuat prin identificare şi numărare, 
acestea fiind înscrise în formularul „Lista de inventariere”.

Rezultatele inventarierii s-au stabilit prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise 
în listele de inventariere cu cele din evidenţa contabilă, rezultând situaţia valorică recapitulativă 
după cum urmează:                                                                                     

      - lei -
Nr.
crt Denumire indicatori Sold faptic Sold scriptic Diferenţe

1. Terenuri şi clădiri 12186097 12186097
2. Stocuri 230665 230665 -
3. Creanţe bugetare 432256 432256 -
4. Conturi la trezorerie 554039 554039 -
5. Conturi la bănci 72 72 -
6. Datorii comerciale 160374 160374 -
7. Datorii către bugete 34615 34615 -
8. Salariile angajaţilor 55006 55006 -
9. Rezerve, fonduri 11577944 11577944 -

În urma operaţiunii de inventariere efectuate, nu au fost constatate diferenţe între 
evidenţa faptică a elementelor patrimoniale şi evidenţa scriptică a acestora reflectată în 
contabilitatea condusă la nivelul UATC Beica de Jos.

Pe parcursul inventarierii au fost constatate obiecte de inventar cu uzură avansată care nu 
mai pot fi recuperate, fapt pentru care comisia de inventariere propune scoaterea din uz a 
obiectelor de inventar în valoare de 167 lei. Propunerile de scoatere din uz a obiectelor de 
inventar uzate fizic şi moral sunt înscrise în liste de inventariere – anexa la procesul verbal 
întocmit de  către comisia de inventariere.
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