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DISPOZITIE 
Privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a bunurilor 
materiale de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului  

Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Ţinând cont de: 
  Referatul  nr.2.336/26.08.2021, înaintat de către gestionarul UAT 
Bozioru privind propunerea pentru constituire comisiei de casare 

 Procesul-verbal nr.2.317/25.08.2021 de scoatere din functiune a 
activelor fixe si de declasare a unor bunuri materiale de natura obiectelor 
de inventar, aprobat de Ordonatorul de credite. 
 

Având în vedere prevederile: 
  O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 O.M.F.P. nr.2.634/2015 privind documentele financiar-
contabile, dar şi cele ale O.U.G. nr.112/31.08.2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare 
a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

 H.G 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in 
active corporale si necorporale. 

 Legii nr.246/16.05.2001, privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ; 

 Legii contabilitatii nr.82/1991,republicata, cu modificările si 
completările ulterioare 
         În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, emite 
următoarea,  
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D I S P O Z I Ţ I E: 
           Art.1. – Se constituie comisia de casare a mijloacelor fixe şi a 

bunurilor de natura obiectelor de inventar, în următoarea componenţă:  
      

Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia administrativă Funcţia în 
comisie 

1. Oprea Mirela Secretar general comuna Bozioru Preşedinte 
2. Buduianu Liliana referent Membru 
3. Fofircă - Logofătu Florin referent Membru 

  
          Art.2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează 

membrii comisiei desemnaţi la art.1. 
        Art.3. – Secretarul general al comunei Bozioru  va comunica 
persoanelor şi autorităţilor interesate, prezenta dispoziţie. 

 
  BOZIORU   
 Nr.110/26.08.2021                                                                                         
                                                            CONTRASEMNEAZĂ,                             
            PRIMAR,                               Secretar General Comună,                       
        GRIGORE Valentin                              OPREA Mirela                

 
 …………………………                           ……………………. 
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  Nr. 2.347/26.08.202                                                                                              

Aprob:                               
Primar, 

                     
…………… 

REFERAT 
Privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a bunurilor 
materiale de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului  

Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
 

Ţinând cont de: 
  Referatul  nr.2.336/26.08.2021, înaintat de către gestionarul UAT 
Bozioru privind propunerea pentru constituire comisiei de casare 

 Procesul-verbal nr.2.317/25.08.2021 de scoatere din functiune a 
activelor fixe si de declasare a unor bunuri materiale de natura obiectelor 
de inventar, aprobat de Ordonatorul de credite. 

 
 Având în vedere Procesul-verbal nr.2.317/25.08.2021, a comisiei de 
scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a bunurilor de 
natura obiectelor de inventar constituită în baza dispoziţiei 
nr.106/20.08.2021, prin care propune casarea şi valorificarea  ca 
materiale nerecuperabile (deşeuri) a  activelor fixe şi obiectelor de inventar 
propuse pentru scoaterea  din funcţiune, respectiv scoaterea din uz, 
datorită faptului că au un grad avansat  de uzură fizică şi morală şi nu mai 
îndeplinesc condiţiile pentru a fi folosite în activitatea curentă,  
 

PROPUN: 

emiterea unei dispoziţii privind  constituirea comisiei de casare a 
mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar 
care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău. 

 
                                       Întocmit 
                    Secretar General Comuna Bozioru 
                                   OPREA Mirela 
                                          
                                   …………………… 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s

