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DISPOZITIE 

 Privind constituirea Comisiei de inventariere a 
patrimoniului comunei Bozioru pentru anul 2021 

 

 
       Primarul comunei Bozioru , judeţul Buzău; 

   Având în vedere referatul nr.3.912/20.12.2021, emis de 
Compartimentul financiar contabil, prin inspector asistent Chircu 
Ortensiu, privind necesitatea constituirii comisiei de inventariere a 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii în 
concordanţă cu prevederile Legii nr.82/1991 ; 

 
Luând în considerare prevederile: 

 art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 
republicata, cu modificările şi  completările ulterioare prin care 
unităţile au obligatia să efectueze inventarierea generală a 
elementelor de activ  si de pasiv deţinute la începutul activităţii , cel 
puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor; 

 art.155 a1in.(5) lit.d), art.289, art.357 alin. (1) şi (2)  din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ; 

 Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea 
normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniu public a1 comunelor, oraselor, municipiilor şi 
judetelor ; 
  În temeiul art.196 alin.(1 ) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
DISPUNE : 

       Art.1. Se constitute comisia de inventariere a patrimoniului 
comunei, aflate în proprietatea publică si privată a comunei Bozioru, în 
următoarea componenţă: 
 

http://www.comunabozioru.ro/


 
 
Preşedinte  – Morărescu Andrei — viceprimarul comunei                               
Secretar    -   Oprea Mirela      — secretar general UAT 

Bozioru 
Membru :   -  Fofircă – Logofătu Florin – referent agent 

agricol 
 

         Art.2. Lucrările de inventariere se vor efectua în perioada 20 
decembrie 2021 – 31 decembrie 2021 urmând centralizarea şi  
finalizarea tuturor lucrărilor de inventariere, întocmirea procesului - 
verbal privind rezultatele inventarierii pana la data de 31.12.2020, 
înaintarea acestuia cu avizul compartimentului financiar contabil — 
ordonatorului de credite. 
 
      Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei dispozitii , 
orice alte dispozitii contrare îşi încetează efectele. 
 
      Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
       Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta 
dispozitie se încredinţează persoanele desemnate la art.1 din prezenta; 
       Art.6 Prezenta se comunica prin grija secretarului general al 
comunei Bozioru, următori1or; 

1. Institutiei Prefectului  Judeţului Buzău 
2. Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 
3. Membrilor comisiei desemnati la art.I 
4.Avizier local/site-u1 primăriei www.comunabozioru.ro. 
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APROB, 
                                                                                                                       Primar, 
 
                                                                                                                   …..………….. 

REFERAT, 
 
 Luând în considerare prevederile: 

 art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 
republicata, cu modificările şi  completările ulterioare prin care 
unităţile au obligatia să efectueze inventarierea generală a 
elementelor de activ  si de pasiv deţinute la începutul activităţii , cel 
puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor; 

 art.155 a1in.(5) lit.d), art.289, art.357 alin. (1) şi (2)  din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/2009, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ; 

 Hotărârea Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea 
normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniu public a1 comunelor, oraselor, municipiilor şi 
judetelor ; 
 

          Ca urmare a necesităţii  constituirii comisiei de inventariere  a 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii în 
concordanţă cu prevederile Legii nr.82/ 1991,  
 

PROPUN: 

 Emiterea unei dispoziţii privind constituirea comisiei de  
inventariere a patrimoniului comunei Bozioru pentru anul 2021.  

 
  INSPECTOR, 
                                        CHIRCU ORTENSIU 
 
                                         ………………………..
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