
R O M Â N I A
J U D E Ț U L  C A R A Ș – S E V E R I N 

COMUNA CICLOVA ROMÂNĂ
Strada Principală, nr. 203, jud. Caraș-Severin

    Telefon: +40 255 575 305
  E-mail: primariaciclovaromana@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 24
din 6 Februarie 2023

  privind constituirea Comisiei de inventariere anuala si a Comisiei de casare a
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din evidenta

financiar-contabila a Primariei Comunei Ciclova Romana, pe anul 2022 

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin
Avand in vedere :
-  Referatul  intocmit  de  compartimentul  financiar  contabil  cu  privire  la

constituirea Comisiei de inventariere anuala si a Comisiei de casare a elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii  din evidenta financiar-contabila a
Primariei Comunei Ciclova Romana, pe anul 2022   

Luand in considerare : 
- prevederile art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu

modificarile si completările ulterioare prin care unităţile au obligatia să efectueze
inventarierea  generală  a  elementelor  de  activ  si  de  pasiv  deţinute  la  începutul
activităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării lor ; 

-  prevederile  art.  289 din  Ordonanţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.57/2019
privind Codul administrativ;

- prevederile art. 357 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;

-  Hotărârea  Guvernului  nr.  2139/2004 pentru  aprobarea  catalogului  privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si
completarile ulterioare ;

- Ordonanta Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice ;

-  Ordinul  Ministrului  Finantelor  Publice  nr.  2861/2009  pentru  aprobarea
Normelor  privind  organizarea  si  efectuarea  inventarierii  elementelor  de  natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;

-  Ordinul  nr.  1917/2005  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru
institutiile  publice  si  instructiunile  de  aplicare  a  acestuia,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 



In temeiul art.155 alin. 1) lit.e, art.196 alin. 1) lit.b, art.197 alin.4) si 5), art.199
alin. 1) si 2) precum si art. 243 alin.1) lit a din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

D I S P U N :

    Art.1 – Se constituie  Comisia de inventariere anuala si Comisia de casare a
elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  si  capitalurilor  proprii  din  evidenta
financiar-contabila a Primariei Comunei Ciclova Romana, pe anul 2022, în următoarea
componență : 

Presedinte – Vuc Nicolae-Cosmin — viceprimarul comunei 
Membrii: - Radovan Alina-Corina — referent 

- State Florica — referent
Art.2  –  Comisia  constituită  prin  prezenta  are  atributiile,  competențele  și

responsabilitățile  stabilite  prin  actele  normative  în  vigoare  privind  inventarierea
elementelor de activ și pasiv. 

Art.3  – Gestiunea  supusa  inventarierii  este  cea  existenta  in  evidentele
financiar-contabile ale Primariei comunei Ciclova Romana.

Art.4 – Pentru operatiunile de casare a mijloacelor fixe si  a  obiectelor de
inventar comisia este aceeasi ca si in cazul inventarierii.

Art.5 – Comisia poate propune casarea mijloacelor fixe in cazul in care in urma
inventarierii constata ca exista asemenea mijloace in stare avansata de degradare si
cu  durata  de  folosire  depasita,  propunerile  de  casare  urmand  a  fi  supuse  spre
aprobare in sedinta consiliului local.

Art.6  –  Comisia  de  casare  își  va  desfășura  activitatea  după  încheierea
procesului de inventariere anuala. 

Art.7 – Lucrările de inventariere se vor efectua în perioada 7 Februarie – 28
Februarie 2023. 

Art.8 –  Prezenta dispoziție  poate  fi  contestată potrivit  prevederilor  Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Art.9 –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  sarcinilor  din  prezenta  dispozitie  se
încredințează persoanele desemnate la art.1 din prezenta dispoziție. 

Art.10 – Secretarul  general  va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate . 

  Primar                                        Contrasemneaza pentru legalitate
 Cătălin–Mircea Golu                                   Secretar general 

   Daniela–Georgetta Novac


