
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  
CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE 
înregistrat sub nr. 3100/8.12.2020;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 5) lit.  d), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei si a 
comisiei de casare pentru anul 2020

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 50 / 08.12.2020

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Luând in considerare prevederile:
-	art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr82/1991 republicata, cu modificările si 
completariele ulterioare, prin care unitatile au obligaţia sa efectueze inventarierea 
generala a elementelor de active si de pasiv detinute la începutul actlvitatii , cel puţin o 
data pe an pe parcursul functionarii lor;
-	Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 286/2009 (pct.2) pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii;
-	Ordonanţa Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 
aflate in patrimoniul institutiilor publice;
-	Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 
modificările si completările ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniu public al comunelor,oraşelor, 
municipiilor si judeţelor;
-Legea nr.219/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 
modificările si completările ulterioare :

          În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din 
Ordonanţa de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. 
nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 
15/1994. cu modificările ulterioare,

    Se constituie comisia de inventariere generala a elementelor de activ si pasiv aflate 
in proprietatea publica si privata a comunei Beba Veche , in urmatoarea componenta; 
PREŞEDINTE
Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei,

Articolul 1:



MEMBRII:
Dorlaczi Beatrix - inspector,
Flori Corina - referent.

    Operaţiunile de inventariere a bunurilor cuprinse în patrimoniul comunei Beba Veche 
şi a unităţilor aparţinătoare se vor face cu respectarea O.M.F.nr. 2861/2009 şi a Legii 
nr.82/1991, republicată.

Articolul 2:

    Bunurile reprezentând patrimoniul public al comunei Beba Veche, aflate în 
administrarea Consiliului Local, se inventariază separat şi se înscriu în liste distincte.

Articolul 3:

    Bunurile reprezentând patrimoniul privat al comunei Beba Veche se inventariază 
separat şi se înscriu în liste distincte.

Articolul 4:

    Inventarierea se va desfasura in perioada 10.12.2020-31.12.2020 si se va face prin 
metoda cantitativ-valorică pentru stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de activ 
si de pasiv precum si a tuturor bunurilor detinute cu orice titlu.

Articolul 5:

    Comisia va efectua operaţiunile de inventariere asupra următoarelor gestiuni:
1.	Gestiunea de active fixe necorporale ;
2.	Gestiunea de clădiri;
3.	Gestiunea de stocuri;
4.	Creanţele si obligaţiile administraţiei publice locale;
5.	Disponibilităţi in lei;
6.	Contul de casa, conturile de datorii, alte valori, clienţi, creditori, furnizori;
7.	Lucrările de reparaţii capitale aflate in curs de realizare;
8.	Mijloace fixe apartinand primăriei si a celor aflate in custodia unitatii;
9.	Obiectele de inventar;
10.	Terenurile din domeniul public si privat al comunei;
11.	Documentele cu regim special;
12.	Active imobilizate.

Articolul 6:

    Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un Raport, 
respectându-se prevederile O.M.F.nr.2861/2009 şi Legea nr.82/1991, republicată. 
Raportul asupra situatiei gestionarii bunurilor,  va fi prezentat Consiliului Local în şedinţă 
ordinară.

Articolul 7:

    Se constituie Comisia de casare cu rol de analiză şi verificare a propunerilor privind 
scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, amortizate, cu durata de funcționare depășită 
şi casarea obiectelor de inventar,, in urmatoarea componenta;
PREŞEDINTE
Giuroescu Sorin - secretar general al comunei,
MEMBRII:
Sofran Nicolae - inspector,
Pirlageanu Andreea - referent.

Articolul 8:

    Comisia de casare va intocmi un proces verbal cuprinzand lista mijloacelor fixe și a 
obiectelor de inventar confirmate spre casare, care va fi prezentat ordonatorului 
principal de credite spre aprobare.

Articolul 9:

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,

Articolul 10:



- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Primar,
Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE
Nr. 3100/8.12.2020

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind constituirea comisiei de inventariere a 
patrimoniului comunei si a comisiei de casare pentru anul 2020 care să reglementeze 
următoarele aspecte:

Se constituie comisia de inventariere generala a elementelor de activ si pasiv aflate in 
proprietatea publica si privata a comunei Beba Veche , in urmatoarea componenta; 
PREŞEDINTE
Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei,
MEMBRII:
Dorlaczi Beatrix - inspector,
Flori Corina - referent.

          Luând in considerare prevederile:
-	art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr82/1991 republicata, cu modificările si 
completariele ulterioare, prin care unitatile au obligaţia sa efectueze inventarierea 
generala a elementelor de active si de pasiv detinute la începutul actlvitatii , cel puţin o 
data pe an pe parcursul functionarii lor;
-	Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 286/2009 (pct.2) pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii;
-	Ordonanţa Guvernului nr. 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe 
aflate in patrimoniul institutiilor publice;
-	Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 
modificările si completările ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniu public al comunelor,oraşelor, 
municipiilor si judeţelor;
-Legea nr.219/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu 
modificările si completările ulterioare :

          În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, 
aprobată prin
Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art.3 din 
Ordonanţa de Guvern nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi unităţilor administrativ teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. 
nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 
15/1994. cu modificările ulterioare,



Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE


