
 

Republica Moldova                                                Республика Молдова 

PRIMĂRIA m. BĂLŢI                                           ПРИМЭРИЯ м. БЭЛЦЬ 
 

_____________________________________________ 
       

DISPOZIŢIA PRIMARULUI 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

 

№ 323 

din 27.10.2022 

 

 

Cu privire la efectuarea inventarierii  

proprietății  municipale pentru anul 2022 de către 

instituțiile publice, întreprinderile municipale 

 și prezentarea dărilor de seamă privind existența 

 și circuitul bunurilor proprietate municipală 

în rezultatul inventarierii pentru anul 2022 

 

           În temeiul art. 29 alin.(1) lit.g), art. 77 alin.(1) al Legii RM privind administraţia publică 

locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 10¹ și art. 11 al Legii RM privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI  din  04.05.2007, art. 24 al Legii RM a contabilității 

nr. 113 din 27.04.2007 cu modificările și completările ulterioare, ordinului  Ministerului 

Finanțelor RM nr. 216 din 28.12.2015        “Сu privire la aprobarea Planului de conturi contabile 

în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 

financiară în sistemul bugetar”, în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea, aprobat 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor RM nr. 60 din 29.05.2012 cu modificările și completările 

ulterioare, precum şi în scopul controlului existenţei de facto şi stării proprietăţii municipale la 

situația din 01.01.2023: 

 

1. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor publice, întreprinderilor municipale, instituțiilor 

medico-sanitare publice, SRL  „Glorin Inginering”, AO “Academia de tenis  de masă din 

Bălți”  să efectueze inventarierea proprietăţii municipale aflate în gestiunea lor, sub 

răspundere proprie, pînă la finele anului curent, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare. 

2. Se aprobă formele de prezentare a dărilor de seamă cu privire la existența și mișcarea 

bunurilor proprietate municipală pentru anul 2022, conform anexei. 

3. Conducătorii instituțiilor publice, întreprinderilor municipale, instituțiilor medico-sanitare 

publice, SRL  “Glorin Inginering”, AO “Academia de tenis  de masă din Bălți” în rezultatul 

inventarierii, să verifice corespunderea datelor privind mijloacele fixe cu Direcția evidență 

contabilă a primăriei, aflate în administrarea acestora. 

4. Dările de seamă privind existența și mișcarea bunurilor proprietate municipală să fie 

prezentate primarul mun. Bălți, conform următorilor termeni: 

- pînă la 15.02.2023 pentru instituțiile publice; 

- pînă la 15.03.2023 pentru întreprinderile municipale , instituțiile medico-sanitare publice, 

SRL și asociația obștească. 

5. DGAU și RF în baza dărilor de seamă  privind existența și mișcarea bunurilor proprietate 

municipală prezentate,  să opereze modificările corespunzătoare în registrul patrimoniului 

municipal.  

6. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum personal. 

 

 

 

Primar al mun. Bălţi                                                                                 Nicolai GRIGORIȘIN 

 



 

                                          Anexa                  

                                                                                                      la dispoziţia primarului Nr.  323 

                                                                                        din 27.10.2022 

Darea de seamă 

cu privire la existenţa şi circuitul  bunurilor  

proprietate municipală  

în baza rezultatelor inventarierii pentru anul  2022 

________________________________________ 
                                                                          (întreprinderea, instituţia)                                                                    (lei) 

 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
indicatorilor 

Conform situaţiei la Notă 
01.01.2022 31.12.2022 

1 2 3 4 5 

1 Capitalul statutar    

2 Mijloace fixe    

 - valoarea (preţul) iniţială      

 - uzura     

  - valoarea (preţul) de bilanţ    

3 Mijloace fixe total, inclusiv    

3.1 Mijloace fixe de producţie total, dintre care:    

 - clădirile (anexa nr.1)    

 - construcţiile speciale (anexa nr.2)    

 - instalaţiile de transmisie (anexa nr.3)    

 - maşini şi utilaje (inclusiv tehnicii de calcul) (anexa 

nr.4) 
   

 - mijloacele de transport (anexa nr.5)    

 - unelte şi scule, inventarul şi articolele de producţie şi 

gospodărie (anexa nr.6) 
   

 - plantaţii perene (anexa nr.7)    

 - аlte mijloace fixe  (anexa nr.8)    

 - terenuri (anexa nr.9)    

3.2 Mijloace fixe neproductive, total,  dintre care:    

 - fondul locativ (anexa nr. 1)    

4. Mijloace fixe scoase de la evidenţă total, dintre care:    

- mijloace fixe casate (anexa nr.10)    

- mijloace fixe comercializate (anexa nr.11)    

- mijloace fixe transmise (anexa nr. 12)    

- transferul din mijloace fixe la materiale (anexa nr. 13)    

5 Intrarea mijloacelor fixe la valoarea de bilanţ:    

- procurarea mijloacelor fixe (anexa nr. 14)    

- mijloace fixe primite gratuit, unanitar, de sponsor 

(anexa nr. 15) 
   

- repararea mijloacelor fixe (anexa nr. 16)    

- transferul materiale la mijloace fixe (anexa nr. 17)    

6.  Аctive materiale în curs de execuție (anexa nr.18)    

 

Descifrarea datelor la darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii pentru anul  2022 este reflectat în 18 

anexe. 

 

Conducător  _______________/ _______________ 
                         (semnătura)                        (numele, prenumele) 

Contabil şef  _______________ /______________  
                        (semnătura)                        (numele, prenumele)                       
     LŞ 
 

 



 

                                                                                                                                          Anexa Nr. 1 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                            

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

privind valoarea şi situaţia tehnică a clădirilor pentru anul 2022  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

imobilului 

(modul de folosinţă, 

destinaţia, după 

caz, descrierea 

clădirii pe etaje sau 

încăperi) 

Numărul 

de 

inventarie

re/ 

Numărul 

cadastral 

Adresa 

poştală 

Anul dării în 

exploatare 

 

Suprafaţ

a la sol  

(m.p.), 

numărul 

de nivele 

* 

Suprafaţa pe 

interior 

(conform actului 

de inventariere) 

(m.p.) 

Suprafaţa 

terenului 

aferent 

(m.p.) 

Valoarea 

(preţul) iniţială  

(lei) 

Uzura 

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Caracterizare 

generală a stării 

tehnice, % uzura 

fizică, data 

efectuării 

reparaţiei 

capitale sau 

reparaţii parţiale 

curente 

Bunurile 

uzate ce 

urmează 

să fie 

casate 

Bunurile, 

care nu este 

imlicată în 

acest proces 

și este supus 

vînzării / 

transmitirei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

Total pe pagină             

TOTAL:             

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 În cazul, în care clădirea se află în administrarea a mai multor unităţi, se va indica suprafaţa totală a părţii de clădire (pe etaje sau încăperi), care se află în administrarea întreprinderii (instituţiei). Dacă clădirea se află în administrarea totală a unui subiect, se va indicată suprafaţa clădirii la 

sol, suprafaţa pe interior şi numărul de nivele. 



 

                                                                                                                                          Anexa  Nr. 2 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea şi situaţia tehnică a construcţiilor speciale pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

obiectului   

Numărul de 

inventariere/ 

Numărul 

cadastral 

 Adresa  Anul dării în 

exploatare  

 

Suprafaţa la 

sol  (m.p.), 

numărul de 

nivele * 

Suprafaţa pe 

interior 

(conform 

actului de 

inventariere) 

(m.p.) 

Suprafaţa 

terenului 

aferent 

(m.p.) 

Valoarea (preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Caracterizare 

generală a stării 

tehnice, % uzura 

fizică, data 

efectuării 

reparaţiei capitale 

sau reparaţii 

parţiale curente 

Bunurile 

uzate ce 

urmează 

să fie 

casate 

Bunurile

, care nu 

este 

imlicată 

în a 

cest 

proces și 

este 

supus 

vînzării / 

transmiti

rei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

Total pe pagină             

TOTAL:             

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                 LŞ 

 



                                                                                                                              

 

                                                                                                                                          Anexa Nr. 3 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                            

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea şi situaţia tehnică a instalaţiilor de transmisie pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Denumire 

instalaţiei de 

transmisie 

Numărul de 

inventariere 

Adresa  

(locul aflării) 

 Unitatea de 

măsură 

  

Lungimea Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea 

de bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Caracterizare 

generală a stării 

tehnice, % uzura 

fizică, data 

efectuării 

reparaţiei 

capitale sau 

reparaţii parţiale 

curente 

Bunurile uzate 

ce urmează să 

fie casate 

Bunurile, 

care nu este 

imlicată în 

acest proces 

și este supus 

vînzării / 

transmitirei 

   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

1     
 

       

2             

3                                                

Total pe pagină            

TOTAL:            

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 



                                                                                                                  

                                                                                                                                          Anexa  Nr. 4 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea şi situaţia tehnică a maşinilor şi utilajului tehnic, 

 inclusiv a tehnicii de calcul pentru anul 2022 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea obiectului Numărul de 

inventariere 

Anul fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea (preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ rămasă 

(lei) 

Caracterizare generală 

a stării tehnice, % 

uzura fizică, data 

efectuării reparaţiei 

capitale sau reparaţii 

parţiale curente 

Bunurile 

uzate ce 

urmează să 

fie casate 

Bunurile, 

care nu este 

imlicată în 

acest proces 

și este supus 

vînzării / 

transmitirei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1          

2          

3          

Total pe pagină         

TOTAL:         

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 



 

                                                                                                                                          Anexa  Nr. 5 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea şi situaţia tehnică a mijloacelor de transport pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

mijlocului de 

transport   

Numărul de 

inventariere 

Anul 

fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare  

 

Numărul 

motorului 

Numărul 

șassiului 

Numărul 

caroseriei 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  

(lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ rămasă 

(lei) 

Caracterizare 

generală a stării 

tehnice, % uzura 

fizică, data 

efectuării 

reparaţiei 

capitale sau 

reparaţii parţiale 

curente 

Bunurile 

uzate ce 

urmează 

să fie 

casate 

Bunurile, 

care nu este 

imlicată în 

acest 

proces și 

este supus 

vînzării / 

transmitirei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1    
         

2             

3             

Total pe pagină            

TOTAL:            

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 



 

                                                                                                                                          Anexa  Nr. 6 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea şi situaţia uneltelor şi sculelor, inventarului şi articolelor de producţie şi gospodărie pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea  Numărul de 

inventariere 

Anul 

fabricării 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Caracterizare generală a 

stării tehnice, % uzura 

fizică, data efectuării 

reparaţiei capitale sau 

reparaţii parţiale curente 

Bunurile 

uzate ce 

urmează 

să fie 

casate 

Bunurile, 

care nu este 

imlicată în 

acest 

proces și 

este supus 

vînzării / 

transmitirei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

Total pe pagină         

TOTAL:         

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 



 

                                                                                                                                          Anexa Nr. 7 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

DATELE 

Privind valoarea plantaţiilor perene pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea  

plantaţiei perene după specie 

Adresa (locul aflării) Anul plantării Numărul de 

copaci, tufe 

Valoarea (preţul) iniţială  

(lei) 

Notă  

1 2 3 4 5 6 7 

1    
   

2       

3       

Total pe pagină      

TOTAL:      

 

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 
 

 

 



                                                                                                                                          Anexa  Nr. 8 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                                                                               

__________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea şi situaţia tehnică/fizică a altor mijloace fixe pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea  Numărul de 

inventariere 

Anul 

fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea (preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Caracterizare 

generală 

Bunurile uzate 

ce urmează să fie 

casate 

Bunurile, 

care nu este 

imlicată în 

acest proces 

și este supus 

vînzării / 

transmitirei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

Total pe pagină         

TOTAL:         

 

 

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 



                                                                                                                                          Anexa  Nr. 9 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

Privind valoarea  a terenurilor pentru anul 2022 

Nr. 

d/o 

Amplasarea 

terenurilor 

Numărul 

cadastral 

Suprafața 

ha 

Prețul normativ 

(lei) 

Nr. şi data Deciziei 

de 

transmitere/primire 

Terenurile 

primite în anul 2022 

Terenurile  

transmise în anul 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

Total pe pagină       

TOTAL:       

 

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 

 



Anexa Nr. 18 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

PRIVIND VALOAREA OBIECTELOR DE CONSTRUCȚII ÎN CURS  

DE EXECUȚIE PENTRU ANUL 2022 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea obiectului  

de construcție în curs de execuție  

Locul 

amplasării 

Anul 

fabricării 

Suprafaţa la 

sol  (m.p.), 

numărul de 

nivele * 

Suprafața 

terenului 

conform plan de 

alocare 

(m²) 

Valoarea 

obiectului 

(lei) 

Caracteriza

re generală 

a stării 

tehnice, % 

disponibilită

ții 

Data presupusă a 

finalizării construcții 

sau a reconstrucției 

obiectului și darea lui în 

exploatare 

Notă  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

Total pe pagină         

TOTAL:         

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

                                                                                                                                

 

 

 

 



           Anexa  Nr. 10 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

 

DATELE 

PRIVIND CASAREA  MIJLOACELOR FIXE PENTRU ANUL 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul fabricării 

/Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ rămasă 

(lei) 

Nr. şi data 

Deciziei de 

casare 

Notă / Rezultatele 

casării 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

Total pe pagină        

TOTAL:        

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Anexa  Nr. 11 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

PRIVIND EŞIREA MIJLOACELOR FIXE PRIN VÎNZAREA PENTRU ANUL 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ rămasă 

(lei) 

Nr. şi data 

Deciziei de 

vînzare 

Notă / Venit 

opținut de 

vînzarea 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

Total pe pagină        

TOTAL:        

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 

 

 



 

Anexa  Nr. 12 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

DATELE 

PRIVIND EŞIREA MIJLOACELOR FIXE PRIN INTERMEDIUL TRANSMITERII  

DE LA BILANŢ LA BILANŢ PENTRU ANUL 2022 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul 

fabricării 

/Anul dării 

în exploatare 

Suprafaţa  

la sol  

(m.p.), 

numărul de 

nivele * 

Suprafaţa pe 

interior 

(conform 

actului de 

inventariere) 

(m.p.) 

Valoarea (preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Nr. şi data 

Deciziei de 

transmitere 

Data 

Actului de 

primire-

transmitere 

Instituţia care-a 

primit / în 

administrarea / 

la bilanţ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

Total pe pagină           

TOTAL:           

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 



 

Anexa  Nr. 13 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

DATELE 

PRIVIND INTRAREA  MIJLOACELOR FIXE PRIN INTERMEDIUL TRANSFERUL LA  

MATERIALE  PENTRU ANUL 2022 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea (preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ rămasă 

(lei) 

Nr. şi data Deciziei de 

transmiterii 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

Total pe pagină       

TOTAL:       

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 

 



 

Anexa  Nr. 14 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

PRIVIND PROCURAREA MIJLOACELOR FIXE PENTRU ANUL 2022 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul fabricării Valoarea (preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Data 

procurării 

Resursele 

alocate  

Resurse 

proprii/credit  

 cu indicarea 

sumelor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

3          

Total pe pagină         

TOTAL:         

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 

 



 

Anexa  Nr. 15 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

PRIVIND INTRAREA  MIJLOACELOR FIXE PRIMITE GRATUIT, UNANITAR, DE SPONSOR  

PRIMIRII  LA BILANŢ PENTRU ANUL 2022 

Nr

. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul 

fabricării

/ Anul 

dării în 

exploatar

e  

 

Suprafaţa  

la sol  (m.p.), 

numărul de 

nivele * 

Suprafaţa pe 

interior 

(conform actului 

de inventariere) 

(m.p.) 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  

(lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea 

de bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Nr. şi data 

Deciziei de 

transmitere 

Data 

Actului 

de 

primire

-

transmi

tere 

Instituţia  

care a 

transmis/în 

adminitrarea / la 

bilanţ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

Total pe pagină           

TOTAL:           

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 



 

 

Anexa Nr. 16 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                             

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

PRIVIND REPARAŢIA  MIJLOACELOR FIXE PENTRU ANUL 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul de 

inventariere 

Anul 

fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  

(lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de 

bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Volumul 

lucrărilor 

efectuate 

Suma 

cheltuielilor 

pentru 

reparaţii  

Sursa 

resurselor 

băneşti  

(proprii/ 

credit/primirii 

Nr. şi data 

Deciziei de 

transmitere a 

cheltuielilor pe 

reparaţii 

Notă  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

Total pe pagină           

TOTAL:           

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                          Anexa Nr. 17 

  La darea de seamă  cu privire la existenţa şi circuitul proprietăţii                                                                                                                                            

___________________________________________________                                                                                                                                                          

(întreprinderea, instituţia) 

 

 

DATELE 

PRIVIND INTRAREA MIJLOACELOR FIXE PRIN INTERMEDIUL TRANSMITERII MATERIALE LA MIJLOACE FIXE PENTRU 

ANUL 2022 

Nr. 

d/o 

Denumirea mijlocului fix Numărul 

de 

inventarier

e 

Anul fabricării/ 

Anul dării în 

exploatare  

 

Valoarea 

(preţul) 

iniţială  (lei) 

Uzura  

(lei) 

Valoarea de bilanţ 

rămasă 

(lei) 

Nr. şi data Deciziei de transfer 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

3        

Total pe pagină       

TOTAL:       

 

 

Director       ________________  / ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Contabil şef   _______________  / ______________ 
                                         (întreprinderea, instituţia)             (numele, prenumele) 

 

Executor       _______________  /  ______________ 
                                       (întreprinderea, instituţia)                (numele, prenumele) 

                                LŞ 
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