
D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2/2022
privind constituirea Comisiei de inventariere anuala a bunurilor

materiale si a valorilor banesti care alcatuiesc patrimoniul comunei
Canesti , judetul Buzau

Primarul comunei Căneşti , judeţul Buzău ;
avand in vedere:

Referatul ,  la   proiectul  de Dispozitie al  Primarului  comunei  Canesti  ,  judetul
Buzau  privind  constituirea  Comisiei  de  inventariere  anuala  a  bunurilor  care
alcatuiesc domeniul public si privat al comunei  Canesti , judetul Buzau intocmit de
catre  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului  , inregistrat la nr. 2.667 din 30 decembrie 2021 ;

Tinand cont de prevederile : 
 art. 3 , art. 4 si art. 6 , paragraful 1 din Carta Europeana a Autonomiei Locale,

adoptata  la  Strasbourg  la  15  octombrie  1985  ,  ratificata  prin  Legea  nr.
199/1997;

 art. 1 si 2 din  ORDINUL MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE  nr. 2.861
din  9  octombrie  2009  pentru  aprobarea  Normelor  privind  organizarea  şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii  ;

 art. 1 din ORDINUL MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR  nr. 2.908
din  27  decembrie  2016  pentru  modificarea  Normelor  metodologice  privind
reevaluarea  şi  amortizarea  activelor  fixe  corporale  aflate  în  patrimoniul
instituţiilor publice, aprobate prin  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr. 3.471/2008 ;

 Articol Unic din H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al
judetului Buzau , precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Buzau ;

 art. 1 din HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMANIEI nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004
(*actualizată*)  pentru  aprobarea  Catalogului  privind  clasificarea  şi  duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe ;

 art.  1 din  ORDINUL nr.  3.809  din  18  decembrie  2018  pentru  aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018; 

 art. 1-3 din LEGEA   nr. 15 din 24 martie 1994    (*** Republicata)  privind
amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;

 art. 1 , alin. (2) , art. 7 , alin. , (1) si 8  din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie
1991 (**republicată**) (*actualizată*) contabilităţii nr. 82/1991**) ;

 art. 250 si 289 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;
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R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZAU , COMUNA CANESTI

PRIMARIA COMUNEI CANESTI
P R I M A R ,



 art. 7 , alin. (2) din Codul Civil republicat ; 
 prevederile art. 121 , alin. (1) si alin. (2) din Constitutia Romaniei ; 
       În temeiul : 155 , alin.(5) , lit. “d” , art.196 , alin.(1) , lit. “b”, art.197, alin.(1)
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E :

Art.  1.  In  vederea  inventarierii  anuale  a  bunurilor  materiale  si  a
valorilor banesti aflate in patrimonial u.a.t Canesti , judetul Buzau se aproba
constituirea COMISIEI DE INVENTARIERE  in urmatoarea componenta : 

Presedinte  – FLORINEL MIHU – viceprimar ; 

Membri  - EPURAN VIORICA – consilier ;
          - ZOTESCU NELUTA – consilier;
            

Art.  2. (1) Comisia  de  inventariere  va  intocmi  notele  separat  pe
urmatoarele categorii de bunuri : 

- mijloace fixe ;
- mijloace fixe propuse la casare ;
- obiecte de inventa si echipamente ;
- obiecte de inventar propuse la casare ;
- materiale si ambalaje ;
- materiale si natura obiectelor de inventar propuse la casare ;
- disponibilitati banesti in numerar ;
- bunuri si materiale in custodie ; 

(2) Comisia isi va desfasura activitatea in perioada 03 ianuarie 2022 –  31 ianuarie
2022 va  prezenta  compartimentului  financiar  contabil  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  un  exemplar  din  procesul  verbal  pana  la  data  de
27 ianuarie 2022 ;

(3)  Gestiunile supuse inventarierii  sunt : constructii  (  primarie  ,  primarie  veche ,
remiza, camine culturale , dispensar uman , cladire fost sediu C.A.P , moara , etc.),
terenuri  ,  echipamente  ,  mijloace  fixe  din  domeniul  privat  amortizabile  si
neamortizabile  ,  mijloace  de  transport  (microbuze  ,  autoturisme  ,  autospeciale  –
Gunoiera , incarcator frontal , buldoexcavator , etc.  ) , mobilier , aparatura birotica ,
sisteme de protectie  ,  imprimate cu regim special  ,  alte  valori  (avans T.P.  ,timbre
postale)  disponibil  caserie  ,  materiale  aflate  la  terti  ,  sistem  alimentare  cu  apa
potabila , pubele , containere , punti pietonale, drumuri etc. 

 
Art. 3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza

membrii Comisiei numiti la Art. 1, din  prezenta Dispozitie .

Art. 4.  Secretarul comunei  va comunica conform prevederilor legale in
vigoare prevederile prezentei dispoziţii persoanelor şi instituţiilor interesate.

Canesti - Buzau , 17 ianuarie 2022 

P r i m a r ,
Stoica MARIN

CONTRASEMNEAZĂ ,      
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                                                                               SECRETAR general U.A.T, 
                                                                        EPURAN Vasile

     Int. E.V.Dact. E.V. Ex.2

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 2/2022

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE
Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze

procedura
0 1 2 3

1 Semnarea dispoziției1) 17/01/2022

2 Comunicarea către prefectul județului2) 17/01/2022

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 17/01/2022

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) 17/01/2022

5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz -

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1) art.  240 alin.  (1):  „Primarul,  ...,  prin  semnare,  învestește  cu formulă  de autoritate  executarea  actelor  administrative

emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;  
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult

10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului

general al comunei.”;
4)art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se

face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)art.  199 alin.  (2):  „  ...  dispozițiile  cu caracter individual  produc efecte juridice de la  data comunicării  către

persoanele cărora li se adresează.”
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