
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  VRANCEA 
COMUNA RUGINESTI 

-PRIMAR- 
 

DISPOZIŢIA NR. 413 
din 09.11.2020 

 

privind  desemnarea comisiei pentru efectuarea inventarierii anuale, generale, a 

comisiei de alegere a ofertelor, comisia de recepţie a lucrărilor, activelor fixe, 

precum şi a comisiei de casare de bunuri, mijloace fixe, aflate în patrimoniul 

comunei Rugineşti, judeţul Vrancea 

 
  

  Primarul comunei  Ruginesti, judeţul Vrancea, având în vedere: 
 

- referat inregistrat sub nr. 7249/06.11.2020 întocmit de compartimentul financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rugineşti; 

- prevederile din OMFI nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii; 

- dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicatll, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe  aflate în  

patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, modificală prin H.G m. 1496/2008; 

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 

patrimoniul instituţiilor publice; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi 

stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 

105/2007; 

- Art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

     În temeiul art. 154 alin. (1), art. 155, alin.(5), lit. (d), art.196 alin. (1), lit. (b), art. 197 alin. (1) si 

a art. 198, alin. (1) si (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ publicat in MO 

nr.555/5.07.2019, 

D I S P U N : 
 

        Art. 1. (1) Cu data prezentei dispoziţii se numeşte Comisia de inventariere a patrimoniului 

aparţinând comunei Rugineşti in următoarea componenta: 

 
Preşedinte - Necula Petru - viceprimarul comunei Rugineşti;  

Secretar -     Dumitru Anigeta -referent superior; 

 



Membri -      Spiridon Profira - consilier agricol; 

- Husdup Maria - consilier agricol; 

- Ene Cristina - referent asistent 
 

     (2) Comisia nominalizata la alin. 1 va inventaria toate terenurile si construcţiile aflate in 

patrimoniul comunei Rugineşti, va identifica situaţia lor juridica actuala (închiriate, 

concesionate, date in folosinţa gratuita sau in administrare), imobile asupra cărora sunt 

instituite sarcini, de a opera daca sunt inventariate sau nu. 

      (3) In cazul in care comisia de inventariere a patrimoniului comunei Rugineşti va constata 

ca exista terenuri, construcţii, etc. care nu sunt inventariate, va intocmi o anexa si o va supune 

aprobării Consiliului Local. 

 

        Art. 2. (1) Subcomisiile de inventariere si comisiile de scoatere din funcţiune a mijloacelor 

fixe si de casare a obiectelor de inventar, comisia de recepţie a materialelor, comisia de recepţie a 

lucrărilor executate, se stabilesc conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta 

dispoziţie. 

 
(2) Toate  bunurile mobile aflate  in  patrimoniul Primăriei  comunei Rugineşti care  nu  

sunt  date in administrare altor servicii (inclusiv vehicule, mobilier,  aparatura, echipamente, 

alte elemente  supuse  inventarierii),  vor fi  inventariate   de  subcomisie,   aceasta   va  

intocmi  listele de inventar si va face  propunerile de  scoatere  din  funcţiune  a  unor   

bunuri mobile uzate fizic si/sau moral, precum si a celor care indeplinesc condiţiile de 

casare. 

 
(3) Subcomisia de inventariere va inventaria bunurile mobile si imobile aflate in 

administrarea unităţilor de cultura (cămin cultural, biblioteca, etc), precum si a 

documentelor deţinute in arhiva instituţiei, urmând a formula propunerile de scoatere din uz 

a bunurilor uzate fizic si moral, sau care îndeplinesc condiţiile de casare. 

 
(4) Toate bunurile mobile si imobile aflate in administrarea Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de urgenta (vehicule, mobilier, aparatura, echipamente, alte elemente supuse 

inventarierii), vor fi inventariate de subcomisie, aceasta va întocmi listele de inventar si va 

face propunerile de scoatere din funcţiune a unor bunuri mobile uzate fizic si/ sau moral, 

precum si a celor care îndeplinesc condiţiile de casare. 

 

            Art. 3. Ordonatorul terţiar de credite - directorul Scolii Gimnaziale Rugineşti are 

obligaţia de a dispune masurile necesare pentru efectuarea inventarierii bunurilor 

aparţinând comunei Rugineşti aflate in administrarea unităţilor de învațământ de pe raza 

comunei, pe liste separate de cele pe care se realizează inventarierea elementelor proprii de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor in conformitate cu prevederilor legale, liste care 

vor fi transmise în copie certificate s-au original, ordonatorului principal de credite -

primarul comunei Rugineşti, până la data de 18.12.2020. 

Art. 4. (1) Comisia de inventariere si subcomisiile vor intocmi procese-verbale pe  care  le  va 

prezenta ordonatorului principal de credite, împreuna cu propunerile aferente. 

 
          (2) Operaţiunea privind inventarierea va începe pe data de 10 noiembrie 2020 si  se  va  

termina  la data 18 decembrie 2020. 

 
              Art 5. Comisiile, respectiv subcomisiile, vor răspunde de modul în care se vor efectua 
 operaţiunile de inventariere, recepţie şi casare. 
 



              Art. 6. - Rezultatele inventarierii vor fi înregistrate în bilanţul contabil de la finele 

anului 2020, de această operaţiune fiind responsabilă doamna Simion Tanţa, inspector 

superior. 

Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează donmul 

Necula Petru, în calitate de preşedinte al comisiei. 

 

                 Art. 8. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de comisia si 

subcomisiile nominalizate in prezenta dispozitie. 

 

                 Art. 9. Dispoziţiile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor in drept de secretarul 
general. 
  
                    PRIMAR,                                                                                        Avizat pentru legalitate,             
              AVRAM  ION                                                                                        SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                             TĂNASE NICOLETA  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


