
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA NANESTI

PRIMAR
R A P O R T

privind inventarierea anuala a bunurilor din domeniul public si privat al  comunei Nanesti
,judetul Vrancea,pentru anul 2016

Inventarierea elementelor de activ si de pasiv reprezintã ansamblul operatiunilor
prin care se constatã existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai
valoric, dupã caz, la data la care aceasta se efectueazã.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de
activ si de pasiv ale fiecãrei unitãti, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice
titlu, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sã ofere o imagine
fidelã a pozitiei financiare si a performantei unitãtii pentru respectivul exercitiu financiar.

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv din cadrul
institutiilor publice se efectueazã potrivit prevederilor Legii contabilitãtii nr. 82/1991,
republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale reglementãrilor contabile
aplicabile, precum si ale normelor de aplicare a O.M.F.2861/2009.

Pentru anul 2016,inventarierea patrimoniului s-a efectuat de catre comisiile de
inventariere stabilite prin Dispozitia Primarului comunei Nanesti nr.157/8.11.2016 in
perioada lunii noiembrie 2016.

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele :
-nu s-au constatat plusuri sau minusuri   materiale la finalizarea  inventarierii si nici
diferente intre soldurile faptice si cele scriptice.

In urma valorificarii inventarului rezulta ca patrimoniul comunei are o valoare de
19.311.171 lei,dupa cum urmeaza :
-mijloace fixe-15.320.641 lei
-obiecte de inventar-162.106 lei
-materiale-11.094 lei
-disponibilitati banesti la sfarsitul anului 2016 -3.817.330 lei din care :
-2.327.751 –fond de rulment
-1.463.520 lei –venituri din subventii pasune, venituri din taxa de apa si alte venituri
autofinantate ;
-Investitia “modrnizare drumuri de interes local in satele Nanesti si Calienii-Noi ,
comuna Nanesti,jud.Vrancea in valoare de 6.625.360,71 lei care este in curs de finalizare;
-sume de mandat (garantii,licitatii,etc.)-26.059 lei.

La 31.12.2016 nu ne-am inregistrat cu datorii la furnizori .
Ca si pana in prezent, si pe viitor ne vom stradui sa administram cu maxima

responsabilitate patrimoniul comunei si in limita posibilitatilor sa-l imbogatim.

Primar,
N.Balinca


