
 

Hotărâre nr.18/17.12.2019 

cu privire la însușirea inventarului unității 17.12.2019 

 

 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Iaşi întrunit în 

ședința ordinară la data de 17.12.2019 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele CA și 

referatul de specialitate prin care Iliescu Irina, administrator de patrimoniu, solicită însușirea 

inventarului unității la 31.12.2019; 

  Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 ; 

Având în vedere prevederile Legii contabilității, nr. 82/1991, conform căreia unitățile 

școlare au obligația de a efectua inventarul bazei materiale, anual; 

Având în vedere că în decembrie 2019, comisia numită prin decizia nr.___________, a 

efectuat și finalizat inventarierea bazei materiale; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor 

economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată şi completată; 

Având în vedere prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  aprobate cu OMFP  nr. 2861 din 

9 octombrie 2009, modificată și completată; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

În temeiul prevederilor art 96 din Legea nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Consiliul de administrație își însușește procesul verbal de inventariere a bunurilor 

patrimoniale ale Școlii Gimnaziale “Alexandru Vlahuță”, înregistrat sub nr.________/ 2019 care 

este anexă și face parte din prezenta hotarâre și ia act de constatările comisiei potrivit cărora nu 

există lipsuri în gestiune sau nereguli privind evidența și gestiunea bunurilor; 

Art. 2 Consiliul de  administrație își însușește lista cuprinzând  bunurile care fac parte din 

domeniul public al Municipiului Iaşi  și care se află în administrarea Școlii Gimnaziale Alexandru 

Vlahuță Iaşi, lista care a fost actualizată și completată conform anexei care face parte din prezenta 

hotarâre;  
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Art. 3. Se însușesc listele cuprinzând bunurile care, potrivit legii, fac parte din proprietatea 

Școlii Gimnaziale Alexandru Vlahuță Iaşi, modificate și completate conform anexelor care fac 

parte integrantă din prezenta hotarâre;   

           Art. 4. Se aprobă situațiile financiare la sfârșitul anului bugetar 2019 în forma intocmită de 

către doamna ec. Manoliu Gherghina, conform anexelor care fac parte din prezenta hotarâre 

           Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de directorul și secretarul unității, prin 

decizia directorului. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității 

și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                                               Secretar CA, prof. Anton Diana 

 

Total membri 9 

Prezenți 6 

Pentru 6 

Împotrivă - 

Abțineri - 

 

 

 

 


