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DISPOZIŢIA NR 150 
din  3 noiembrie 2020 

privind: constituirea comisiei centrale de inventariere  
şi a subcomisiilor de inventariere a patrimoniului; 

 
 Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi validat prin Încheierea civilă nr. 43/14.10.2020 
a Judecătoriei oraşului Tg. Bujor; 
 Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 4773 din 3 noiembrie 2019 prin care domnul 
Radu Traian Mihai – şef birou financiar contabil din Aparatul de specialitate al Primarului 
oraşului Bereşti, propune constituirea comisiei centrale de inventariere şi a două subcomisii de 
inventariere a patrimoniului – mijloace fixe, obiecte de inventar în magazie şi în folosinţă, valori 
băneşti, creanţe ale bugetului local, clienţi, lucrări de investiţii, terenuri din domeniul public şi 
privat al oraşului Bereşti, gestiuni: Primărie, Biblioteca oraş Bereşti, Serviciu Administrarea 
domeniului public şi privat, Casă de Cultură, Serviciul public apă canal, S.P.C.L.E.P. şi Piaţa 
orăşenească;  
 Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 
republicată în 2008, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 2 alin. (1), pct. 4 alin. (1) și 
pct. 5 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 
2861/2009;  

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (1) lit. „d” şi alin. (5) lit. „d” , ale art. 289 alin. 
(1) şi art. 357 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 196 alin. (1) lit. „b”, art. 197 alin. (4) şi art. 199 alin. (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
DISPUNE : 

 
 Art. 1.   Se constituie  comisia centrală de inventariere în următoarea componenţă: 

1.  Slivneanu Valentin  - viceprimar    - Preşedintele comisiei 
2.  Radu Traian Mihai  – şef birou    – secretarul comisiei 
3.  Donciu Ana Cristina - secretar general  - membru 
care are ca sarcină organizarea, instruirea, supravegherea şi controlul modului de efectuare a 
operaţiunilor de inventariere.  

 
 Art. 2.   Se constituie  două subcomisii de inventariere în următoarea componenţă: 
 



Subcomisia de inventariere nr. 1 
1.  Iancu Elena   - inspector    - Responsabil subcomisie 
2.  Costea Tasia   – referent    – secretarul subcomisiei 
3.  Buluc Florin Gabriel  - referent de specialitate  - membru 

subcomisie care va inventaria terenurile intravilane şi extravilane din domeniul public şi privat al 
UAT oraş Bereşti.  
 Subcomisia de inventariere nr. 2 
 1. Grasu Iulian   - administrator - Responsabil subcomisie 
 2. Vasile Nicu   - referent  - secretarul subcomisiei 
 3. Călin Viorica   - inspector   - membru,  
subcomisie care va inventaria valorile patrimoniale (mijloace fixe, obiecte de inventar din 
magazie şi în folosinţă, materiale, contracte concesionare, contracte taxă păşune, contracte chirii 
teren extravilan şi intravilan, creanţe ale bugetului local – impozite şi taxe locale – fişa privind 
contul 464, soldul la data efectuării inventarierii, clienţii din taxe habitat, alţi clienţi) din 
gestiunile: Primăria oraş Bereşti, clădire Dispensar uman, Serviciul public apă canal, Casa de 
Cultură, Biblioteca oraş Bereşti, Piaţa orăşenească şi Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor oraş Bereşti. 
  

Art. 3.  (1) Inventarierea terenurilor şi a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar în 
magazie şi în folosinţă  se va finaliza până la data de 11 decembrie 2020. 

(2) Inventarierea creanţelor bugetului local şi a clienţilor proveniţi din taxă habitat, 
păşune, teren intravilan şi extravilan se va efectua până la data de 30 decembrie 2020. 

(3) Inventarierea stocurilor de materiale, combustibil, motorină, piese de schimb se va 
efectua până la data de 30 decembrie 2020. 

(4) Inventarierea disponibilităţilor băneşti aflate în conturi la bănci, a creanţelor, a 
obligaţiilor faţă de terţi sunt supuse verificării şi confruntării pe baza extraselor de cont de la 
finele exerciţiului bugetar. 
  

Art. 4.  Conducătorii serviciilor şi instituţiilor publice finanţate din bugetul local vor lua 
toate măsurile de asigurare a condiţiilor de desfăşurare a lucrărilor de inventariere şi încadrarea 
în termenele stabilite. 

 
Art. 5.  Se aprobă graficul de desfăşurare a lucrărilor de inventariere conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 
Art. 6. Secretarul general al oraşului Bereşti va comunica prezenta dispoziţie persoanelor 

implicate în operaţiunea de inventariere a patrimoniului, Biroului financiar contabil din aparatul 
de specialitate al Primarului precum şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi în vederea 
controlului sub aspectul legalităţii. 

 
 

PRIMAR , 
Bejan Mihai Lucian 

 
 
 
 
 
                      Contrasemnează pentru legalitate, 
                  SECRETAR GENERAL 
             Donciu Ana Cristina  
 
 


