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CATRE 
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In conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) , art. 200 din 
Ordonan�a de Urgen�� nr. 57 privind Codul Administrativ. 

Alaturat prezentei v� înaint�m spre verificare _i controlul 
legalit��ii dispozitiile emise de primarul comunei Valea Chioarului 

Nr. 180 din 21.12.2020 

Cu deosebit respect, 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
Eufinia Mirela MUNTEANU 
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ROMANIA 

JUDETUL MARAMURE^ 
COMUNA VALEA CHIOARULUI 

Str.Principal� nr. 194 Valea Chioarului 437370 

CUI 3694543 

Tel. 0262 480 444/Fax. 0262 480 436, primaria_chioar@yahoo.com, www.valeachioarului.ro 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI 

DISPOZITIA Nr. 180/2020 
Din: 21.12.2020 

Privind numirea, pentru anul 2020, a comisiei de inventariere a tuturor elementelor de natura 

activelor, datoriilor �i capitalurilor proprii ale Comunei Valea Chioarului, a comisiei de efectuare a 
scoaterii din func�iune/declasare _i casare a mijloacelor fixe _i a obiectelor de inventar, a procedurii de 

inventariere 
Primarul Comunei Valea Chioarului: loan Sorin BURDE 

Constitutia României - art. 120 alin. (1) _i art. 121 alin. (1) _i alin. (2) , republicat�;

Carta european� a autonomiei locale, adoptat� la Strasbourg la 15 octombrie 1985 - art. 3 paragraful2, 

ratificat� prin Legea nr. 199/1997; 
Legea nr. 287/2009 - art. 7 alin. (2) privind Codul Civil, republicat 

Legea nr. 82 / 1991 - art. 1 alin.(2),art. 7 si art. 8 a contabilitatii republicata, cu modificarile si 

completarile ulierioare prin care unitatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor 
de active si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor 

Legea nr. 273/2006 - art. 23 alin. (2), lit. e) �i h) , privind finantele publice locale, cu modific�rile 

_i completärile ulterioare; 
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
Ordonanta Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in 

patrimoniul institutiilor publice, modificata; 
Hotararea de Guvern nr. 2139/2004, pentru aprobarea catalogului privind clasificarea _i duratele 

normale de func�ionare a mijloacelor fixe, cu modific�rile �i completarile ulterioare. 
Ordinul nr. 1917/2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea _i conducerea 

contabilit��ii institu�iilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice _i instruc�iunile de 
aplicare a acestora, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare. 

In temeiul art. 155 alin.(1) lit. (d), alin.(5) lit. (d), art. 196 alin. (1) lit. (b), din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, modificat�. 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDE�UL MARAMURE^, emite prezenta, 

DISPOZI�IE: 

Art. 1. In vederea efectuarii inventarierii anuale a tuturor elementelor de natura activelor, 
datoriilor _i capitalurilor proprii ale Comunei Valea Chioarului, se nume_te pentru anul 2020, comisia 
de inventariere în urm�toarea componen��: 

1. Florin MICLAUS, viceprimarul Comunei Valea Chioarului, pre_edintele comisiei 
2. Mirela MUNTEANU, Secretarul Comunei Valea Chioarului, membru al comisiei 
3. Liviu POPAN- inspector, membru al comisiei 
4. Alexandru Andrei POP - consilier , membru al comisiei

5. Mirel HOSU - consilier , membru al comisiei; 
Art. 2. In vederea efectuarii inventarierii anuale a tuturor elementelor de natura activelor, 

datorilor �i capitalurilor proprii ale Comunei Valea Chioarului, se nume_te pentru anul 2020, comisia 
de efectuare a scoaterii din functiune/declasare _i casare a mijloacelor fixe _i a obiectelor de inventar, 
componen�a acesteia fiind urm�toarea: 

Adelia COSTIN - consilier , pre_edintele comisiei

Dorin ONACI - consilier, menmbru al comisiei 

Liliana GROZA - consilier , membru al comisiei

. 

2. 

3. 

At.3. Comisia de inventariere anuald a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor _i 
capitalurilor proprii ale ComuneiValea Chioarului, mentionata la art. 1 va efectua inventarierea pentru 
urmatoarele gestiuni: 

a. Gestiunea de active fixe necorporale; 



b. Gestiunea de cladiri _i alte imnobile; 
C. Gestiunea de stocuri; 
d. Creantele si obligatiile administratiei publice locale; 
e. Disponibilitati financiare ale Comunei Valea Chioarului la data de 31.12.2020 în 

conturile Trezoreriei sau Bancii care deservesc Comuna Valea Chioarului si conformitatea lor cu datele 
din evidenta financiar - contabila; 

f. Disponibilitati in lei; 
g. Contul de casa, conturile de datorii alte valori, Clienti, creditori, Furnizori; 
h. Lucrarile de reparatii capitale aflate in curs de realizare la data de 31.12.2020, 

neterminate in perioada inventarierii si neoperate inca in evidenta financiar contabila a institutiei; 

i. Mijloace fixe apartinand primariei si a celor aflate in custodia unitatii; 
j. Obiectele de inventar; 
k. Gestiunea terenurilor din patrimoniul Comunei Valea Chioarului; 

1. Documentele cu regim special; 
m. Active imobilizate; 

Art. 4. Comisia de inventariere din cadrul institu�iei, va efectua inventarierea tuturor 
elementelor de natura activelor, datoriilor _i capitalurilor proprii ale Comunei Valea Chioarului in 

perioada 04.01.2021 ,ora 8.00-15.01.2021 ora. 14.00; 
Art. 5. Comisiile au sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze 

modul de efectuare a operatiunilor de inventariere pentru intregul patrimoniu al unitatii adminsitrativ 

teritoriale respectiv unitä�ilor de înv���mânt.. 
Art. 6. Pentru desfasurarea in bune conditi a activitatilor de inventariere se vor lua urm�toarele 

m�suri: 
a. toate elementele de natura activelor trebuie sa fie date in raspundere gestionara 

b. din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii, 
contabilii care tin eviden�a gestiunii respective �i nici auditorii interni sau statutari 

c. organizarea depozitarii bunurilor grupate pe sorto - tipo - dimensiuni 

intocmirea etichetelor de raft; 
codificarea acestora si 

d. aducerea la zi a evidentei tehnico operative la gestiuni si a celei contabile si efectuarea 
confruntarii datelor din aceste evidente; 

e. luarea declaratiilor de la gestionari; 
f. se vor intocmi separat liste de inventar pentru bunurile inchiriate sau aflate in custodie, la fel si 

pentru investitii; 
listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca model in anexa nr. 3 la Ordinul g 
Ministrului economiei si finantelor nr. 3512 / 2008 privind documentele financiar - contabile. 

h. Listele se vor semna de toti membrii comisiei, iar pe ultima filä gestionarul va mentiona ca 
inventarul S-a facut in prezenta sa, daca are sau nu obiectiuni. 
Art. 7. Se aproba procedura de organizare si desfasurare a procesului de inventariere a tuturor 

elementelor de natura activelor, datoriilor _i capitalurilor proprii ale Comunei Valea Chioarului, 
conform anexei nr. 1, parte integrant� din prezenta dispozitie. 

Art. 8. Se vor inventaria cantitativ si valoric obiectele de inventar si mijloacele fixe din 
patrimoniul Comunei Valea Chioarului. 

Art. 9. Prezenta dispozitie va fi adusa la cunsotinta sub semnatura persoanelor interesate si va fi 
dusa la îndeplinire de c�tre comisia de inventariere _i comisia de efectuare a scoaterii din 
functiune/declasare _i casare din cadrul institu�iei. 

Art. 10. Începând cu data intrarii in vigoare a prezentei dispozitii înceteaz� orice alte prevederi 

contrare prezentei. 
Art. 11. Prezenta dispozi�ie se afi_eaz� _i se comunic�: 
-Institu�iei Prefectului - Judetul Maramure_ 

- Secretarului comunei Valea Chioarului 

persoanelor nominalizare în prezenta dispozi�ie 

PRIMAR 
loan Sori BURDE 

CONTRASEMNEAZA 

SECRETAR GENERAL AL COMUNE!

Mirel� MUNTEANU


