
                                                                                     
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

DISPOZIŢIE 

 
privind inventarierea elementelor de natura  activelor ,datoriilor şi capitalurilor, 

 la sfârşitul anului 2018 
 

  Avand in vedere prevederile art.1 aliniatul 2,art. 7 din  Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , 

republicată  ; 

  Având în vedere prevederile punctului 2 alin 1,punctul 4 alin 1,punctului 6 alin 1-7 din Nor-

mele  privind organizarea  şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura  activelor ,datoriilor şi capitalu-

rilor.,aprobate prin  Ordinului nr. 2861/2009 a Ministrului Finanţelor Publice; 

  In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „d” ,aliniatul 5  litera „d”si a articolului  

71 cu prevederile art. 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007  ; 

  Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures 

 

 

DISPUNE : 
 

  Articolul 1. Se numeste comisia  de inventariere anuală a elementelor de natura  activelor 

,datoriilor şi capitalurilor primăriei Băiţa de sub Codru la sfîrșitul anului 2018,în următoarea componenţă : 

  1. DRAGOŞ TRAIAN  secretar al comunei   Preşedinte 

  2. BUTUZA ȘTEFAN             consilier               Secretar 

  3. ROGOZ RAREȘ-VALERIU         referent               Membru 

  4. BANCOȘ SIMONA-NADIA  inspector    Membru 

  5. POP  TRAIAN                     viceprimar    Membru 

 

Articolul 2. În vederea efectuării inventarelor pe gestiuni se constituie următoarele  

subcomisii de inventariere : 

I. Subcomisia pentru inventarierea activelor din domeniului  privat  al comunei ,  

mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, la Primăria comunei  ,Căminul cultural.  

 

1. BANCOȘ SIMONA-NADIA                     Inspector          

2. BUTUZA    ȘTEFAN                   Consilier 

 

    Responsabil POP TRAIAN 

II. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii „ Casa „ , materialelor şi rechizitelor de la  

Primăria comunei; 

1. POP  TRAIAN               Viceprimar   

2. ROGOZ RAREȘ -VALERIU     Referent 

 

    Responsabil     RUS   CRISTELUŢA 

 

 

III.  Subcomisia  pentru inventariere bunurilor de la Biblioteca comunală: 

1. BANCOȘ SIMONA-NADIA  Inspector 

2. ROGOZ RAREȘ-VALERIU             Referent 

 

Responsabil   Pop Lucica 



IV.Subcomisia  pentru inventarierea bunurilor pentru  situații de urgență(PSI). 

1. POP TRAIAN          - Viceprimar 

2. BUTUZA ȘTEFAN            - consilier 

 

     Responsabil     ROGOZ RAREȘ VALERIU 

  V. Subcomisia  pentru inventarierea materialelor și utilajelor pentru   gospodărie comunală și 

alimentare cu apă. 

1.  ROGOZ RAREȘ-VALERIU            - Referent 

2.  POP TRAIAN                                -Viceprimar 

 

    Responsabil     PUSTAI GHEORGHE -IONEL 

Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste cu votul  

majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a gestionarului pe baza 

dispoziţiilor Legii 82/1991 şi a dispoziţiilor Normelor de organizare şi efectuare a inventarierii patrimoniului 

aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 2861/2009. 

  Articolul 4.  Inventarierea patrimoniului se va efectua după următorul grafic: 

   

  Gestiunea      Perioada inventarierii 

 

      1. Activelor din domeniului  privat  al comunei , mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, la Primăria 

comunei   și Căminul cultural.  

           17-28   -  decembrie 

     2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei;  17        -  decembrie 

     3. Biblioteca comunală                   27        -  decembrie 

     4. Materiale  situatii de urgență(PSI)     18        -  decembrie 

     5. Gospodărie comunală-alimentare cu apă    27        -  decembrie 

  Articolul 5.Procersul verbal  privind valorificarea inventarierii  şi a listelor privind propune-

rile pentru casarea unor bunuri ,vor fi predat la contabilitate  în data de 28 decembrie 2018. 

  Articolul 6. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica: 

- Membrilor comisiei 

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures 

- Compartimentului financiar-contzabil 

  

 

PRIMAR 

 

        DUMUŢA  AUREL 

 

   Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                             SECTRETAR 

TRAIAN DRAGOS 

 

 

Baita de sub Codru 

la  17  DECEMBRIE   2018  

Nr. 127. 

 


