
Formular nr. M-5
____________ _____________
 (denumirea entităţii)

APROB:
___________ _________ 

(funcţia)

_________________   ________ ______
(semnătura)                              (numele şi prenumele)

 „_ _” _____ _______ 20_ _

PROCES-VERBAL
de transformare a valorilor materiale dintr-o unitate de măsură în alta

nr._ _ din „_ _” ____ ____ 20_ _

În baza ordinului nr. _ _ din „_ _” _____ _______20_ _, comisia în componenţa preşedintelui co-
misiei  ____ _____  __________ ___________
 (funcţia) (numele şi prenumele)

şi membrilor comisiei: _______ _______  ___________ __________________
 (funcţia) (numele şi prenumele)

 ______ _______  ___________ __________________
 (funcţia) (numele şi prenumele)

a întocmit prezentul Proces-verbal de transformare a valorilor materiale dintr-o unitate de măsură în alta:
Denu
mirea 

furnizo
rului

Documentul 
de însoţire

Denumirea 
valorilor ma

teriale

Unitatea de mă
sură conform 
documen tului 

furnizo rului

Canti
tatea

Preţul 
unitar, 

lei 
(bani)

Suma totală 
a valori lor 
materiale, 
lei (bani)

Unita
tea de 

măsură 
nouă

Cod 
no

men
clator

Can
tita
tea 

nouă

Preţul 
unitar 

nou, lei 
(bani)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Locul de întocmire a Procesului-verbal _________________ _________________________

Semnăturile persoanelor responsabile de întocmirea prezentului Proces-verbal:

Preşedintele comisiei ____ ______               ___________________
 (numele şi prenumele) (semnătura)

Membrii comisiei: ____ ______               ___________________
 (numele şi prenumele) (semnătura)

 ___ _______               ___________________
 (numele şi prenumele) (semnătura)

Gestionar ____ __   ___ ______               ___________________
 (funcţia) (numele şi prenumele) (semnătura)

Aprobat prin Оrdinul conducătorului  
entităţii nr. 242 din 30.12.2010
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