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D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - OG. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 

publice; 

 - OMFP nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  reevaluarea şi amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;  

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 

 

Art. 1. – (1) Se constituie Comisia de inventariere a elementelor de activ şi pasiv ale patrimoniului 

comunei Griviţa, pentru anul 2020, în următoarea componenţă: 

- Ioan Dabija – viceprimar, preşedinte; 

- Bogdan-Constantin Vătafu – secretar general, membru; 

- Gina Silvestru – asistent medical comunitar, membru; 

- Dan Apostu – referent, membru; 

- Maria Nistor – consilier, membru.   

(2) Instruirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Griviţa se va efectua de către 

preşedintele comisiei şi se va consemna într-un proces verbal. Odată cu instruirea comisiei se va avea în 

vedere şi prelucrarea OMFP nr. 3471/2008. 

Art. 2. (1) Inventarierea se va face prin numărare, cântărire şi măsurare, iar pentru bunurile 

aparţinând domeniul public, inventarierea se va face pe liste separate. Rezultatele inventarierii vor fi 

consemnate în registrul inventar. 

(2) În acest sens se vor inventaria : imobilizarile corporale şi necorporale, stocurilor faptice, bunurile 

din domeniul public al comunei, precum şi bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii 

(echipament, cazarmament, scule, unelte etc.), lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate, 

creanţele şi obligaţiilor faţă de terţi, datoriile, disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, 

scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, etc, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 3. - (1) Comisia prevazută la art. 1 va efectua inventarierea în perioada: 06.01.2020 - 

25.01.2021, la gestiunile: Primăria comunei Griviţa, Serviciul pentru situaţii de urgenţă, Cămin Cultural 

Griviţa, Biblioteca Griviţa şi la şcolile din comună. 

(2) Valorificarea inventarierii se va face de către Silvia Negîci – inspector în cadrul Primăriei 

comunei Griviţa. Procesul verbal de valorificare va cuprinde elementele din OMFP nr. 2861/2009 şi va fi 

prezentat spre aprobare şi valorificare în termen de 5 zile lucrătoare. 

(3) Pentru bunurile casate se vor face propuneri iar casarea se va face ulterior. 

 Art. 4. - Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către persoanele menţionate la art. 1. 

 Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului general al 

comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                        Bogdan-Constantin Vătafu 

Griviţa, 22 decembrie 2020 
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