
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL COMUNEI ONCEŞTI 

 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  A 

NR. 149 DIN 02.12.2021 

 

privind constituirea Comisiei de inventariere și casare a elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii ale U.A.T. – Comuna Onceşti și ale unitatilor subordonate,  precum și desemnarea 

funcționarului care va face parte din Comisia de inventariere a unităților de învățământ de pe raza 

Comunei Oncești, pentru anul 2021 

 

         Primarul Comunei Onceşti, judetul Bacau; 

         Având în vedere: 

         Proiectul de Dispoziție nr. 149/02.12.2021; 

         - Referatul secretarului general înregistrat la  nr. 328/02.12.2021, prin care propune constituirea 

Comisiei de inventariere și casare a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale 

U.A.T. – Comuna Oncesti și ale unităților subordonate, precum și desemnarea funcționarului care va 

face parte din Comisia de inventariere a unităților de învățământ de pe raza Comunei Oncești; 

         - prevederile art. 1, alin. (2), ale art. 2 și 7 din Legea contabilitatii nr. 82/24.12.1991, republicată, 

cu modificarile si competarile ulterioare; 

         - prevederile Anexei la O.M.F.P. nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

         În temeiul dispozițiilor  art. 155, alin. (1), lit. d) și alin. (5), lit. d), ale art. 196, alin. (1), lit. b), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si competarile ulterioare, emite următoarea 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E: 

 

         Art. 1 - Se constituie Comisia de inventariere și casare a elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii ale U.A.T. – Comuna Onceşti şi ale unitatilor subordonate, pentru anul 

2021, în urmatoarea componență: 

         PREȘEDINTE:  - ZAHARIA NECULAI   -  VICEPRIMAR. 

         MEMBRI:  

         - PETREA PETRONIA - REFERENT - Compartiment Agricol; 

         - BERTEA LUMINIȚA-ELENA - SECRETAR-DACTILOGRAF - Compartiment Secretariat. 

         Art. 2 - Se desemnează SECRETARUL COMISIEI DE INVENTARIERE, și care nu este 

membru în Comisie, Dl. GRIGOREANU IOAN – REFERENT - Compartiment Financiar-Contabil. 

         Art. 3  - Se desemnează Dra PROSIE ALEXANDRA – șef S.V.S.U. - Compartiment Situații de 

Urgență și Protecția Mediului, să facă parte din Comisia de inventariere a unităților de învățământ de pe 

raza Comunei Oncești, Județul Bacău. 

         Art. 4 - Vor fi inventariate faptic și scriptic elementele de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii ale U.A.T. – Comuna Onceşti și ale unitatilor subordonate: Biblioteca comunală, 

Căminele culturale, Școlile și Grădinițele din Comună. 

         Art. 5  - În vederea bunei desfășurări a operațiunilor de inventariere, se vor lua măsuri pentru 

crearea condițiilor corespunzătoare de lucru Comisiei de inventariere. 

         Art. 6 -  Inventarierea va începe la data de 2 decembrie 2021 și se va încheia la data de               

30 decembrie 2021. 

         Art. 7 - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica, in conditiile legii si se va comunica 

persoanelor nominalizate, compartimentelor de specialitate, potrivit competentelor legale, Școlii 

Gimnaziale Oncești,  precum si Instituției Prefectului Judetului Bacău în vederea verificării legalității. 

         Art. 8  - Persoanele desemnate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
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