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Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti 

 Nr. 5 din data 6 februarie 2014 

 

cu privire la Manualul de politici contabile,  Procedurile operaţionale şi Procedurile pentru 

activitatea financiar-contabilă 

 

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind 

organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36  prin care se instituţionalizează 

Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în şedinţa 

din 06.02.2014,  

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1 Aprobarea Manualului de politici contabile și a următoarelor proceduri: 
- Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata; 
- Procedura operațională privind decontarea cheltuielilor de delegare în altă localitate în 

interesul serviciului; 
- Procedura operațională privind efectuarea inventarierii; 
- Procedura operațională privind elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli; 
- Procedura operațională privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum; 
- Procedura operațională privind evidența mijloacelor fixe la locurile de utilizare și/sau 

păstrare; 
- Procedura operațională privind înregistrarea, acordarea și justificarea avansurilor în numerar 

în lei; 
- Procedura operațională privind întocmirea, aprobarea și depunerea situațiilor financiare 

trimestriale și anuale; 
- Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor 

responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu; 
- Procedura operațională privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu; 
- Procedura operațională privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de 

inventar; 
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- Procedura operațională privind desemnarea persoanelor responsabile cu evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

- Procedura operațională privind evidența bunurilor primite prin donație;  
- Procedura operațională privind evidența obiectelor de inventar la locurile de utilizare și/sau 

păstrare; 
- Procedura operațională privind gestionarea parcului auto; 
- Procedura operațională privind operațiunile de casă; 
- Procedura operațională privind păstrarea și arhivarea documentelor contabile; 
- Procedura operațională privind recepția bunurilor achiziționate; 
- Procedura operațională privind transmiterea fără plată a bunurilor aflate în stare de 

funcționare; 
- Procedura operațională privind valorificarea activelor fixe și a bunurilor de natura obiectelor 

de inventar; 
Art. 2  Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei 

hotărâri. 

 

 

                          Consilier juridic, 

                   Jr. Doina Moraru 

 

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA  


