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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 
 
 Elemente 

privind 
responsabilii/ 

operatiunea  

 
Numele si 
prenumele 

 
Functia 

 
Data 

Semnatura 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  

 
EC VLASCEANU 
LUMINITA  

CONTABIL 
SEF  

01.02.2013  

1.2. Verificat  EC VLASCEANU 
LUMINITA  

CONTABIL 
SEF  

01.02.2013  

1.3 Aprobat  OVIDIU OTELEA DIRECTOR  01.02.2013  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  
 
  

Editia/ revizia 
in cadrul 

editiei 
 

Componenta 
revizuita 

 
 

Modalitatea 
reviziei 

 

Data de la care 
se aplica 

prevederile 
editiei sau 

reviziei editiei 
1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x 01.02.2013 
2.2. Revizia 1    
2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  
 

 
 
 

  
Scopul 

difuzarii 
 

Exemplar 
nr._____ 

Compartiment 
 

Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura

1 2 3 4 5 6 7 
3.1. Aplicare 1 Contabilitate Contabil sef Ec 

Vlasceanu 
Luminita 

01.02.2013  

3.2. Informare  1 Director   Ovidiu 
Otelea  

01.02.2013  

3.3. Evidenta 1 Contabilitate Contabil sef Ec 
Vlasceanu 
Luminita 

01.02.2013  

3.4. Arhivare 1 Contabilitate Contabil sef Ec 
Vlasceanu 
Luminita  

01.02.2013  

3.5. Alte 
scopuri 
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4.    SCOP 
4.1.Procedura are ca scop evidenţa contabilă sintetică şi analitică a veniturilor 
4.2. Procedura se refera la toate sumele care se constituie ca venituri, atât in cadrul 
Bugetului de stat al SCOLII GIMNAZIALE MANECIU in vigoare, cat si ca Fonduri 
proprii extrabugetare, Fonduri speciale, Fonduri externe nerambursabile si alte Fonduri 
bugete locale, etc . 
4.3 Procedura se aplica tuturor tipurilor de venituri pentru alimentarea fondurilor 
bugetare sau extrabugetare indiferent de sursa de provenienţa. 
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5. DOMENIU 
5.1. Procedura se aplica de către Serviciul Contabilitate din SCOALA GIMNAZIALA 
MANECIU PAMANTENI .  
5.2. La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢA 
- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea, 
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; 
-  OG 119/1999  privind auditul intern si controlul financiar preventiv; 
- OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv; 
- Legea contabilitatii nr. 82 /1991 actualizata si republicata; 
- OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice 
si instructiunile de aplicare a acestuia 
- Legea privind finnataele publice nr. 500/2002 modificata si actualizata  
- OMECTS nr 3774/2011 privind completarea stocurilor de manuale scolare pentru 
invatamantul obligatoriu pentru anul scolar 2011-2012 privind achiaitionarea manualelor 
scolare retiparite 
- Legea educatiei nationale nr 1/2011  
- OUG 34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, 
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii 
completata si modificata 
-Legea bugetului de stat pe 2011 nr 286/2010 
- Ordin 5913/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor scolare in 
invatamantul preuniversitar 
Contractul de inchiriere nr ____________________________prin care se aproba 
tarifele de inchiriere a spatiilor din cadrul scolii gimnaziale , 
- sedintele consiliilor de administratie prin care se aproba tarifele la copii xerox, 
maculatura , .... etc . 
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7.    DEFINIŢII SI PRESCURTĂRI  
 
7.1. DEFINIŢII 

- An bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este 
anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 
decembrie; 

- Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit 
legii, afectează fonduri publice unei anumite destinaţii, în limita creditelor bugetare 
aprobate; 

- Angajament legal - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice 
act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta, o obligaţie pe seama fondurilor publice; 

- Articol bugetar - subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare, determinată 
în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi 
care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de acţiunea la care se referă; 

- Balanţa de verificare - procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial 
sau ori de cate ori este nevoie, se grupează si se sistematizează informaţiile in 
conturi, urmarindu-se respectarea dublei inregistrari (Lista tuturor conturilor soldate si 
nesoldate in Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcţie de forma, informaţii 
privind soldurile, rulajele si sumele conturilor); 

 - Bilanţ - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si 
capitalul propriu al unei Organizaţii la încheierea exerciţiului financiar, precum si in 
celelalte situaţii prevăzute de lege; 

- Balanţa - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care 
se compara si se raportează indicatorii care urmează a fi corelaţi, echilibraţi, pe o 
anumita perioada; 

- Buget - document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile 
şi cheltuielile sau,  după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de 
finanţare a instituţiilor publice; 

- Clasificaţie bugetară - gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o 
ordine obligatorie şi după criterii unitare; 

- Cereri de tragere - document pe care debitorul ii prezintă băncii creditoare si 
prin care se solicita virarea unor sume din creditul contractat; 

- Control  financiar preventiv  -  activitatea  prin  care  se  verifică  legalitatea  
şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului 
publiec înainte de aprobarea acestora; 

- Cont - procedeu contabil de urmărire permanenta si sistematica, intr-o 
forma speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si mişcarea 
mijloacelor si a surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora; 

-  Creanţe - valori avansate temporar de o organizaţie terţilor (persoane fizice 
sau juridice) pentru care urmează sa primească un echivalent (o suma de bani sau un 
serviciu); 

- Credit - partea dreapta a oricărui cont - relaţie băneasca apăruta in legătura 
cu acordarea de împrumuturi in bani unor persoane (fizice sau juridice) sau in 
legătura cu amânarea plaţii pentru marfurile/serviciile prestate; 

- Credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la 
care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele 
contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru 
acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru 
celelalte acţiuni; 
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- Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată Trezoreriei Statului de 

către Ordonantatorul principal de credite in limita căreia se pot efectua repartizări de 
credite bugetare si plaţi de casa din bugetele locale; 

- Evidenta   contabila   -   înregistrare   sistematica   a  informaţiilor  privind   
situaţia patrimoniala si a rezultatelor   obţinute de către un agent economico-social, 
atât pentru necesităţile acestuia cat si pentru relaţiile cu asociaţii sau acţionarii, 
clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice ; 

-  Execuţie bugetară- activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a 
plăţii cheltuielilor aprobate prin buget - o evidenta pe clasificaţi! bugetare care urmăreşte 
cheltuielile si veniturile realizate, detaliate foarte amănunţit pe capitole, subcapitole, 
articole si aliniate; 

-  Exerciţiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, 
se aprobă, se execută şi se raportează bugetul; 

- Extras de cont - document ce atesta tranzacţiile cu disponibilităţi; 
- Fise de cont - document contabil unde se Înregistrează in ordine cronologica 

toate operaţiile economice după documentele de evidenta si după articole contabile; 
- Furnizor  -   datorie   a  organizaţiei   echivalenta  valorii   bunurilor,   lucrărilor  

si serviciilor primite de la terţi; 
- Garanţie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaţiilor prin 

afectarea unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurării 
executării obligaţiei asumate; 

- Jurnal - un registru contabil unde se înregistrează toate operaţiunile – 
mişcările patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica; 

- Lege bugetară anuală - lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an 
bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului 
bugetar; 

- Lichidarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se 
verifică existenţa angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, 
se verifică condiţiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor 
justificative care să ateste operaţiunile respective; 

- Nota contabila - document justificativ de înregistrare in contabilitatea sintetica 
si analitica, de regula pentru operaţiunile care nu au la baza documente justificative 
(stornari, virări, etc); 

- Obligaţie de plata - raport juridic în virtutea căruia debitorul este ţinut faţă 
de creditor la a da o anume suma sub sancţiunea constrângerii; 

- Ordonanţarea cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare în care se 
confirmă că livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost 
verificate şi că plata poate fi realizată; 

- Plata cheltuielilor - fază în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final 
prin care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţi; 

- Plata - faza din procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin 
care instituţia publică achită obligaţiile sale faţă de terţii creditori (este eliberată de 
obligaţiile sale faţă de terţii creditori); 

- Registru   Jurnal   -   documentul   contabil   in   care   se   efectuează   
înregistrarea cronologica a tuturor tranzacţiilor, evenimentelor si a operaţiilor,  
prezentând sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaţii 
legate de acestea 

- Scadentar - document de eşalonare a cheltuielilor ce se efectuează in 
perioada curenta  si  privesc  perioadele  viitoare si  care  urmează  a  se  repartiza  
lunar asupra cheltuielilor 
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7.2. PRESCURTĂRI 
 
-  SGM – SCOALA GIMNAZIALA MANECIU  
-  MECTS – Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 
- OMFP - Ordin al Ministrului Finanţelor Publice 
- DGFP -Direcţia Generala a Finanţelor Publice 
- CFPP - control financiar preventiv propriu 
- CFPD - control financiar preventiv delegat 
- OP      - Ordin de plata 
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8.        DESCRIEREA PROCEDURII 
 

8.1. In cadrul SCOLII GIMNAZIALE MANECIU  se colectează mai multe tipuri 
venituri, atât in cadrul Bugetului aprobat al SCOLII GIMNAZIALE , Fonduri externe 
nerambursabile cat si in alte fonduri speciale proprii ,, inchiriere spatii, COPII 
XEROX, MACULATURA , etc. Pentru aceste venituri este necesara o Evidenta 
contabila care sa urmărească: 

- Verificarea provenienţei veniturilor si repartizarea lor in fondurile 
corespunzătoare, bugetare sau extrabugetare; 
- Verificarea respectării previziunilor privind intrările de venituri, atât la Bugetul 
scolii gimnaziale  cat si la bugetele diverselor fonduri extrabugetare; 
- Asigurarea unei balanţe echilibrate intre veniturile intrate si cheltuielile 
efectuate, precum si propunerea de masuri pentru echilibrare in cazul in care 
cheltuielile tind sa depăşească veniturile; 
- Verificarea încadrării Documentelor justificative privind veniturile in normele 
legale in vigoare; 
- Intocmirea Execuţiei bugetare care sa prezinte modul de utilizare a Bugetului 
SCOLAII GIMNAZIALE  si a tuturor celorlalte Fonduri Bugetare, care sa stea la 
baza Proiectelor de Buget partea de Venituri pentru următorul an fiscal. 

SCOALA GIMNAZIALA MANECIU  răspunde potrivit legii de realizarea 
veniturilor, urmărind modul de realizare a veniturilor bugetare si propunând  adoptarea 
masurilor necesare pentru incasarea acestora la termen. 

Proiectul de buget partea de venituri al SCOLII GIMNAZIALE  se aproba de 
catre  PRIMARIA MANECIU pe titluri de cheltuieli. 
Responsabil de proces: Sef Serviciu Contabilitate. 
 
8.2. Date de intrare ale procesului: 

-  Bugetul in vigoare al SCOLII GIMNAZIALE  
• Bugetele diverselor fonduri extrabugetare in vigoare la SCOLII GIMNAZIALE  

• Contractele de Colaborare, Finanţare, închiriere, Concesionare, Asociere, 
etc. cu Anexele lor in care se dataliaza aportul terţilor si sunt prevăzute 
termenele de virare a sumelor ce se constituie ca venituri ale SCOLII 
GIMNAZIALE  
• Legea bugetară anuala care prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, 
veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului 
bugetar 

 
8.3. Date de ieşire ale procesului: 

• Proiectul de Buget al SCOLII GIMNAZIALE   partea de venituri 
• Bugetele diferitelor fonduri extrabugetare 
• Note contabile 
• Fise de cont pe conturile specifice 
• Balanţe de verificări 
• Jurnale 
• Registru Jurnal 
• Execuţie Bugetara partea de venituri 
• Diverse situaţii contabile de Balanţa, Bilanţ, Plaţi,  Creanţe,  etc. cerute 



                       
SCOALA 

GIMNAZIALA 
MANECIU 

PAMANTENI  
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
VENITURI 

Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 5 
Revizia:  
Nr.de ex. :   
Pagina 11 din 17 

Exemplar nr.: 1 

 
de cei interesaţi 
 
 

8.4. Procedura care are ca scop evidenţa contabilă sintetică şi analitică a veniturilor, 
atât in cadrul Bugetului SCOLII GIMNAZIALE _  in vigoare, Fonduri externe 
nerambursabile cat si ca Fonduri proprii extrabugetare, Fonduri speciale si alte Fonduri 
care asigura finanţarea activităţilor , indiferent de sursa de provenienţa, se desfăşoară 
conform celor descrise mai jos. 
 

8.5.1.   Iniţierea procesului 

Se colectează Propunerile privind constituirea de Fonduri speciale, finanţarea din 
Fonduri nerambursabile, închiriere de spatii precum si orice alte activităţi prin care se 
pot constitui surse de venituri ale  SCOLII GIMNAZIALE . 

Se fac deasemeni Propuneri privind taxe, eventual insotite de Note de 
fundamentare prin care se fac aprecieri ale implicaţiilor financiare prognozate asupra 
veniturilor SCOLII GIMNAZIALE _. 

Aceste Propuneri, externe sau interne, de la persoanele juridice de drept privat 
sau public, de la compartimentele funcţionale ale SCOLII GIMNAZIALE , se 
dirijează de către inspectorul scolar general compartimentelor de specialitate, spre a fi 
analizata necesitatea si oportunitatea continuării Procedurii. 

Procesul de desfăşurare a operaţiilor privind: 
- stabilirea taxelor precum si a altor taxe si tarife; 
- constituirea de Fonduri speciale; 
- finanţarea din Fonduri nerambursabile; 
- închiriere de spatii 
- orice alte activităţi prin care se pot constitui surse de venituri ale  SCOLII 
GIMNAZIALE  se face in conformitate cu prevederile legale si cu Procedurile specifice 
acestor activităţi. Compartimentele   de   specialitate  analizează  aceste   propuneri   
si  prognozeaza veniturile posibile ale SCOLII GIMNAZIALE  pentru următorul 
an - nivel valoric, structura, natura, repartizare lunara/trimestriala, surse, etc. 

 
Responsabilitate: DIRECTORUL SCOLII  
Responsabilitate: Serviciile de specialitate ale SCOLII GIMNAZIALE  interesate  

 
6.5.2.   Declanşarea procedurii 

Serviciul Contabilitate analizează si verifica: 
- pronozele  primite  de  la  Compartimentele  functionale  privind  veniturile 
prevăzute pe următorul an pentru diversele fonduri bugetare sau extrabugetare; 
- prevederile legale in vigoare; 
- precum si indicele prognozat al infaltiei 
- prevederile   Contractelor de  Colaborare,   Finanţare,   închiriere,   etc. in vigoare 
cu Anexele lor in care se dataliaza fondurile ce urmează a 
intra in conturile  SCOLII GIMNAZIALE ; 
- Lista debitorilor pentru a putea aprecia veniturile posibile de recuperat; 
- Orice alte informaţii care pot influenta nivelul sau repartiţia veniturilor SCOLII 
GIMNAZIALE  pe următorul an, indiferent de sursa sau natura lor. 

Pe baza acestor informaţii se declanşează Procedura de elaborare Bugetelor 
Fondurilor speciale si altor Fonduri si Proiecte - partea de venituri. Bugetele elaborate - 
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partea de venituri se coroborează cu Bugetele elaborate partea de cheltuieli aplicandu-se 
corecturile necesare, daca este cazul, pentru a rezulta Bugete echilibrate. 

 
 

Procedura continua prin întocmirea unor Referate de Iniţiere. 

 
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate 

8.5.3. Avizare 
Referatele de Iniţiere sunt avizate de Compartimentul CONTABILITATE  din 

punct de vedere al încadrării in prevederile legislative in vigoare 
Responsabilitate:CompartimentuI CONTABILITATE  

8.5.4. Semnare, aprobare 
Documentele de declanşare a procedurii se semnează de către contabilul sef si 

se aproba de către ordonatorul de credite , dupa care se ianinteaza la CONSILIUL LOCAL 
MANECIU  pentru aprobare. 

In situaţia in care exista obiecţii in faza de semnare sau aprobare, se reia 
procedura, tinandu-se cont de obiecţiile formulate. 

 
Responsabilitate: contabil sef; 

DIRECTOR /aprobare 
8.5.5. Aplicare 

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre, pe modelele 
elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, aprobat de CONSILIUL LOCAL  este  
prezentat unităţilor de trezorerie si contabilitate publica la care SCOALA GIMNAZIALA _ 
are conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre, pe 
modelele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. 

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate. 
8.5.6. Urmărire 

Contul de execuţie al veniturilor este verificat in permanenta, pentru a urmări 
încasarea creanţelor si a identifica eventualele intarzieri la plata, pe baza acestor verificări 
se extrag, cu ajutorul programului de evidenta contabila computerizata EXPERT 
BUGETAR ,  Listele de debitori, organizate pe conturi analitice 

Intârzierile la plata sunt verificate privind realitatea si conformitatea lor cu 
prevederile contractuale 

Responsabilitate: Serviciul Contabilitate  
8.5.7. Recuperare 

Daca prin prevederile legale sau clauzele contractuale, se impune calculul de 
majorări de întârziere, se elaborează Nota de Calcul Majorare de întârziere 

Si pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului, beneficiarilor 
finanţării trebuie sa li se calculeze dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei 
privind colectarea creanţelor bugetare, acestea devenind venituri ale bugetului din care au 
fost consummate . 

In cazul neplăţii debitului la termenul scadent se intocmeste o înştiinţare de plata,  
care este trimisa debitorului in cauza, si in situaţia in care Obligaţiile de plata nu sunt 
onorate se trece la aplicarea Procedurii de executare silita. 
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Responsabilitate: Serviciul Contabilitate 
Compartimentul judiciar-contencios. 

8.5.8. Evidenta contabila 
Incasările la Bugetul propriu al scolii GIMNAZIALE , precum si la celelalte fonduri 

extrabugetare incluzând toate sursele de venit (virări de la Bugetul de stat, taxe si chirii, 
etc.) sunt evidenţiate in contul de execuţie a veniturilor 

Se impune o analizare a conturilor de venituri si cheltuieli pe structura clasificatiei 
bugetare. 

Se introduce si noţiunea de venituri calculate (amortizări, provizioane, ajustări de 
valoare), care nu implica plata acestora. 

Se va folosi o contabilitate pe angajamente, adică veniturile si finanţările sunt 
prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa în momentul creării lor, deci 
indiferent daca au fost încasate sau nu. Cheltuielile se prezintă pe feluri de cheltuieli, după 
natura sau destinaţia lor, indiferent daca au fost plătite sau nu. 

Punerea în aplicare a principiilor contabilităţii de angajamente, precum şi aplicarea 
Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public impune gruparea 
cheltuielilor şi veniturilor în contabilitate după natura activităţii în cheltuieli şi venituri 
ordinare (operaţionale) şi cheltuieli şi venituri extraordinare. 

Activităţile ordinare sunt „orice activităţi care sunt angajate de o entitate, ca parte a 
serviciilor sau activităţilor sale comerciale. Activităţile ordinare includ orice activităţi 
conexe în care entitatea se angajează în promovarea incidenţă sau care derivă din aceste 
activităţi. In urma înregistrării veniturilor şi cheltuielilor din activităţi ordinare rezultă 
surplusul sau deficitul din activităţi ordinare, care reprezintă valoarea reziduală ce rămâne 
după ce cheltuielile ce derivă din activităţile ordinare au fost deduse din veniturile ce 
derivă din activităţi ordinare. 

Activităţile ordinare sau cum mai sunt cunoscute - activităţi de exploatare, în 
contextul situaţiilor financiare, se referă la acele activităţi pe care entitatea le desfăşoară 
pentru a-şi atinge obiectivele fundamentale. De aceea, trebuie făcută distincţie între 
veniturile curente, respectiv cheltuielile generate din activităţile de exploatare, de cele ce 
apar din deţinerea activelor sau de cele legate de finanţarea operaţiunilor entităţii. 

Contabilitatea de angajamente se referă la modul cum trebuie întocmite situaţiile 
financiare, pentru ca acestea să-şi îndeplinească obiectivele. Conform acestui concept, 
„efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când evenimentele şi 
tranzacţiile se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau 
plătit) şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi raportate în situaţiile financiare ale 
perioadelor aferente." 

Extrasele de cont si Chitanţele de plaţi in numerar sunt operate in evidenta 
contabila analitica a veniturilor. 

In urma procesării datelor introduse se obţin lunar, trimestrial, anual si ori de cate 
ori sunt solicitate de cei interesaţi si in drept, următoarele documente: 

• Note contabile 
• Fise de cont pe conturile specifice 
• Balanţe de verificări 
• Jurnale 
• Registru Jurnal 
Aceste Documente sunt transmise Ia CONSILIUL LOCAL , fiind si la dispoziţia 

celor interesaţi si in drept. Pe baza jurnalelor se intocmeste Registrul Jurnal ce se 
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păstrează la Serviciul Contabilitate. 
Toate Documentele elaborate in cursul acestei proceduri se arhivează conform 

normelor in vigoare 
Responsabilitate: Serviciul Contabilitate  

 

 
 

9.    ANEXE 
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Elabor
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10.Cuprins 
 

Numarul 
componentei 

in cadrul 
procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 

editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii 
operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 
operationale 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  
6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale  
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 
 

8. Descrierea procedurii operationale  
9. Anexe, inregistrari, arhivari  
10. Cuprins  

 


