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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
PRIMAR 
 
 

D I S P O Z I Ț I A  NR.195/2021 
privind constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului comunei, de casare și 

declasare a bunurilor materiale și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe 
 
 

                 Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius; 
                 Având în vedere Referatul Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate, 
înregistrat sub nr.6429/09.12.2021, cu privire la constituirea comisiei de inventariere a elementelor 
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii care fac parte din domeniul public și privat al 
comunei Mihalț, precum și de casare și declasare a bunurilor materiale și scoaterea din funcțiune 
a mijloacelor fixe; 
                 Potrivit prevederilor: 
- ar.7 și art.8 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, prin care unitățile au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ 
și pasiv deținute la începutul activității, cel puțin odată pe an pe parcursul funcționării lor; 
-  pct.2 -pct.8 din Anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2861/2009, pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
și capitalurilor proprii; 
- Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice; 
                     În temeiul art. 155 alin. (1) lit.d), alin.(5) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

DISPUN 
 
                  Art.1. Se constituie comisia de inventariere generală a elementelor de activ și pasiv 
aflate în proprietatea publică și privată a comunei Mihalț, de casare și declasare a bunurilor 
materiale și scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, în următoarea componență: 
                Președinte: Stânea Ramona, consilier Birou buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate; 
                Membrii:    David Dorin, referent Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului 
                                  Tătăhuia Maria, consilier Compartiment stare civilă și autoritate tutelară. 
                   Art.2. Se aprobă proceduri proprii privind inventarierea patrimoniului comunei 
Mihalț, anexate la prezenta dispoziție. 
                   Art.3. Comisia desemnată la art.1 va efectua operațiunile de inventariere în 
conformitate cu atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite prin actele normative în 
vigoare privind inventarierea. 



Pagină 2 din 2 

BF/SM expl.4 

 

                  Art.4. Inventarierea bunurilor și a altor valori se va efectua la locul de depozitare, 
păstrare sau de folosire, prin măsurare, cântărire, cubare, în prezența obligatorie a gestionarului. 
                    Art.5. Gestiunile supuse inventarierii sunt: 

a) Primăria comunei Mihalț; 
b) Biblioteca comunală; 
c) Gospodărire comunală; 
d) Căminele culturale din Mihalț, Cistei și Obreja. 

                      Art.6. Lucrările de inventariere se vor efectua în perioada 15.12.2021 – 31.12.2021, 
urmând ca centralizarea și finalizarea lucrărilor de inventariere să fie înaintate Biroului buget 
finanțe, impozite și taxe, contabilitate. 
                      Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor din prezenta dispoziție se încredințează 
persoanele desemnate la art.1 din prezenta. 
                       Art.8. Prezenta dispoziție poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenele și 
condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
                       Art.9. Dispoziția se comunică : membrilor comisiei, Biroului buget finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
 
 
                                                                                            Mihalț la 10 decembrie 2021 
 
 
                    Primar,                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
              Flavius Breaz                                                          secretar general comuna Mihalț 
                                                                                                       Mariana Salcău 
                           


