
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI ROATA DE JOS 

Sat Roata de Jos, strada Republicii, nr. 65, Județul Giurgiu, tel/fax 0246266115, adresa e-

mail : cl_roatadejos@yahoo.com, site: www.primariaroatadejos.ro 

CIF 5123608 

 

 

PROIECT 
 

 

DISPOZIŢIA NR. 294/06.12.2021 

privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a elementelor de natura activelor 

datoriilor și capitalurilor proprii aparținand unității administrativ – teritoriale comuna Roata de 

Jos, Județul Giurgiu 
 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:  

 -Referatul nr. 20191/06.12.2021, întocmit de dna. Miroiu Ilinca administrator public al 

comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, privind constituirea comisiei pentru inventarierea anuală 

a elementelor de natura activelor datoriilor și capitalurilor proprii aparținand unității 

administrativ – teritoriale comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

 -Prevederile art. 1, alin. (2) , art. 7 si art.8 din legea nr. 82/1991-legea contabilitatii, 

republicata; 

 -Prevederile art. 2, art. 4, alin. (1), art. 5 si 6 din Ordinului Ministerului finantelor Publice 

nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

 -Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 

corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

In temeiul  prevederilor art. 155, alin. (1), lit. „d”, alin. (5), lit. „d” art. 196 alin (1), lit. 

„b” din Ordonanta de Urgenta  nr. 57/2019 – codul administrativ, emite urmatoarea  
 

 

DISPOZITIE  
 

Art.1. Se numeste comisia pentru inventarierea anuala a elementelor de natura activelor 

datoriilor si capitalurilor proprii apartinand unitatii administrativ – teritoriale comuna Roata de 

Jos, Judetul Giurgiu care va avea urmatoarea componenta :  

 

1.  Călin Anghelin, viceprimar comună – președinte, 

2. Moise Adriana Alina, consilier de achizitii publice la Compartimentul Investitii 

Achizitii si Integrare Europeana – membru,  

3. Buțu Elena Mihaela, consilier grad profesional principal în cadrul Compartimentului 

Registrul Agricol – membru,  

4. Păun Mariana - Mirela, consilier grad profesional superior în cadrul Compartimentului 

Autoritate tutelară, asistență socială și arhivă cu atribuții de recuperare a creanțelor, atribuții 

aferente  Compartimentului Contabilitate Buget Impozite si Taxe Locale- membru și secretar 

comisie;   
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5. Pintică Florica, consilier grad profesional asistent în cadrul Compartimentului 

Autoritate tutelară, asistență socială și arhivă – membru. 

 

Secretar Matei Rodica – referent grad profesional superior Compartiment Contabilitate 

Buget Impozite și Taxe Locale.  
 

Art. 2. Operatiunea de inventariere a patrimoniului u.a.t. comuna Roata de Jos, Judetul 

Giurgiu se va desfasura începand din 07.12.2021 și până pe 31 ianuarie al anului următor.  

 

Art. 3. Modul de efectuare al inventarierii, metoda de inventariere utilizata se va face in 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 

Art. 4. În cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale din 

Aparatul de Specialitate al Primarului, inventarierea se va desfasura astfel:  

 

a) Primirea listelor de inventariere, veroficarea calculelor, confirmarea soldului scriptic si 

calcularea diferentelor valorice, pentru fiecare cont contabil, va fi efectuată de                                                 

d-na. Pintică Florica;  

 

b) Operatiunile de confirmare a creantelor si obligatiilor de comunicare a listelor de 

inventar cu bunurile apartinand tertilor , vor fi efectuate de d-na. Moise Adriana - Alina.  

 

c) Intocmirea situațiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu 

conțin bunuri, va fi efectuată de d-na. Păun Mariana - Mirela;  

 

Art. 5. Plusurile sau minusurile constatate la sfarsitul inventarului si consemnate in listele 

de inventariere se regularizeaza conform O.M.F.P. 2861/2009, in termenul legal.  

 

Art. 6. Comisia de inventariere va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.  

 

Art. 7. Prezenta dispozitie se va comunica persoanelor interesate, Instituției Prefectului  

Județil Giurgiu pentru controlul de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică prin grija 

persoanei responsabilă cu tranparenta d-na. Sandu Florentina Lilica, consilier grad profesional 

superior din cadrul Compartimentului Relatii cu publicul si R.E.C.L. .  

 

 
 

 

 

 

 

Primar        Avizează Secretar general u.a.t.  

Ghidanac Marin      Alexandrescu Camelia Constanta  
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