
III.  Compartimentul FINANCIAR CONTABIL, LOGISTICA 

ADMINISTRATIV  

Bugetul de venituri şi cheltuieli  al Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă 

a Persoanelor al jud Bistrița-Năsăud; 

1. Contul anual de execuţie bugetară; 

2. Dare de seamă contabilă anuală; 
3. Dare de seamă contabilă trimestrială, anexele aferente şi raport 

explicativ; 
4. Acte justificative privind operaţiuni financiare şi contabile (note 
necesitate, note justificative, referate, facturi, ordonanţări, ordine de 

plată); 
5. Instrucţiuni, adrese, dispoziţii cu privire la problemele financiar-

contabile, corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice locale şi 
centrale, alte instituţii, persoane fizice şi juridice; 
6. Registru de casă   - acte justificative pentru încasări şi plăţi - dispoziţii de 

plată, foi de vărsământ, ordine de deplasare; 
7. Conturi de execuţie pentru plăţi şi cheltuieli; 

8. Rapoarte, studii, analize, informări periodice; 
9. State de plată exemplarul II; 
10. Monitorizarea cheltuielilor de personal; 

11. Dări de seamă statistice; 
12. Inventare materiale, anuale; 

13. Jurnale şi balanţe contabile; 
14. Adeverinţe eliberate salariaţilor (copii); 

15. Registru de evidenţă a contractelor; 
16. Registrul jurnal; 
17. Registrul inventar; 

18. Registrul cartea mare; 
 

19. Referate, contracte şi alte acte privind aprovizionarea tehnico-
materială; 
20. Planuri şi alte materiale privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea 

incendiilor la sediul instituţiei; 
21. Documente referitoare la utilizarea parcului auto (foi de parcurs, FAZ, 

consum de carburanţi, revizii) şi repararea acestuia, situaţia lunară a 
consumului  de carburanţi, alte documente; 



22. Bonuri de transfer, bonuri de mişcare bunuri, bonuri de consum 
materiale, etc.; 

23. Rapoarte şi procese verbale de îndrumare şi control al activităţii de 
arhivă, etc. 

24. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice; 
25. Registru de depozit al arhivei; 
26. Rapoarte periodice de audit extern, corespondenţă; 

27. Registrul mijloacelor fixe,  documente ce stau la baza calculului 
amortizărilor mijloacelor fixe; 

28. Registru privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar 
preventiv propriu; 

29. Documente privind securitatea în muncă, protecţia împotriva incendiilor 
şi protecţia muncii, colectarea selectivă a deşeurilor, etc. 
30. Documente justificative care stau la baza decontării drepturilor 

acordate salariaţilor în baza acordului/contractului colectiv de muncă; 
31. Documente ce stau la baza implementării standardelor de control 

intern/managerial; 
32. Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul 
pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cererile de 

recuperare a sumelor de la Casa de Asigurări de Sănătate. 
 


