ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor instituţiei precum și a bunurilor aparţinând altor
unităţi, aflate temporar în custodia Comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi

Având în vedere:


referatul înregistrat sub nr. 5788/17.11.2016, elaborat de compartimentul financiar-contabil, prin
care se propune efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor instituţiei precum și a
bunurilor aparţinând altor unităţi, aflate temporar în custodia comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
În baza:


prevederilor art.1 alin.(2) coroborate cu art.7 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991,
republicată(r4), modificată şi completată;



prevederilor pct.6 din anexa la Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii;



prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, în scopul
asigurării integrităţii activelor, datoriilor şi capitalurilor Comunei Şoldanu şi valorificării prin
inventariere a realităţii acestora;



prevederile art.68 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin.(5) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind
administaţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.68 alin.(1) și art. 71 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată,
DISPUN:
Art.1. – (1) Inventarierea se va efectua în perioada 22.11.2016 – 16.12.2016, de către comisia numită
conform art.2 din prezenta dispoziţie.
(2) Se vor inventaria activele, datoriile şi capitalurile instituţiei precum şi bunurile aparţinând altor unităţi
aflate temporar în custodia Comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art.2.





– Pentru efectuarea operaţiilor de inventariere se numeşte comisia de inventariere, compusă din:
Preşedinte:
MARIN IULIAN, viceprimar;
Membru:
STANCU-MARINCIU IULIANA, consilier;
Membru:
ŢUŢULEA IULIANA-IOANA, inspector;
Membru:
STANCIU DANUT-GEORGE-MADALIN, expert local pentru problemele romilor.

Art.3. – (1) Rezultatul inventarierii va fi consemnat într-un proces verbal cuprinzând concluzii și
propuneri privitoare la cauzele plusurilor sau minusurilor și vinovații pentru acestea. La procesul verbal de
finalizare a inventarierii se vor ataşa dispoziţia de numire a comisiei, eventualele aprobări de modificare a
termenelor, declaraţiile luate gestionarilor înainte de începerea inventarierii, listele de inventariere precum
şi alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal va fi înregistrat la registratură şi predat la
contabilitate la termenul final pentru inventariere.
(2) Comisia de inventariere va urmări modul de efectuare al inventarierii:
 completarea declarației gestionarului la începerea inventarierii cu toate datele prevăzute în formular
(inclusiv numărul ultimelor documente de intrare-ieșire);




efectuarea corecturilor prin bararea cifrelor eronate și înscrierea cifrei corecte alături, cu semnăturile
comisiei de inventariere și gestionarilor, fără ștersături sau îngroșarea cifrelor privind stocul faptic;
spațiul liber rămas după completarea listei de inventariere se barează.

Art.4. – Membrii comisiei de inventariere răspund conform OMFP 2861/2009, Legii nr.273/2006, Legii
82/1991, pentru pagubele la a căror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea
datelor din documentele de inventariere sau alte încălcări a dispozițiilor legale.
Art.5. – Inventarierea se va efectua prin numărare, cântărire, măsurare, cubare și sondaj, după caz.
Art.6. – Listele de inventariere și procesele verbale vor fi predate direct la contabilitate până la data de
23.12.2016.
Secretarul comunei va publica pe site-ul primăriei, va afișa la sediul propriu și va comunica prezenta
dispoziție autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Membrilor comisiei de inventariere.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

Nr. 700
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi 22 noiembrie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

