
 

                                  

                          Avand în vedere prevederile: 

-  art. 8 , alin.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991,republicata(r4), cu modificarile si completarile ulterioare  

- pct.4-6 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor 

si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul M.F.nr.2861/2009; 

- art.288, art.289 alin.(1), art.356 alin.(1) si art.357 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

                           Vazand  referatul nr.21.576 din 26.10.2020 întocmit de Stoica Elena -  inspector in 

compartimentul financiar-contabil , referat prin care propune constituirea  comisiei de inventariere şi 

desfăşurarea lucrărilor de   inventariere anuala a patrimoniului comunei Barcanesti. 

      În temeiul art.155 si art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare , 

 

                    Primarul comunei Barcanesti , judetul Prahova, emite prezenta  D I S P O Z I T I E: 

 

   Art.1.  Se aprobă constituirea comisiilor de inventariere din cadrul UAT Comuna Bărcăneşti, 

dupa cum urmeaza : 

 Comisia centrala  de inventariere a patrimoniul UAT  Comuna Barcanesti : 

      Preşedinte: Voiculescu Lacramioara Maria – inspector Primaria Comunei Barcanesti ; 

      Membrii : Radu Simona – inspector Comuna Barcanesti ; 

                       Minea Mariana Cornelia – inspector Primaria Comunei Barcanesti; 

                             Nedelcu Georgeta – inspector Primaria Comunei Barcanesti ; 

                             Pandele Marinel – referent  Primaria Comunei Barcanesti . 

                        

 Comisia nr.1 de inventariere a mijloacelor fixe aflate in folosinta Liceului Tehnologic Agricol   

Barcanesti : 

      Preşedinte: Voiculescu Lacramioara Maria – inspector Primaria Comunei Barcanesti ; 

      Membrii : Radu Simona– inspector Primaria Comunei Barcanesti; 

                             Minea Mariana Cornelia   –inspector Primaria Comunei Barcanesti ; 

                             Pandele Marinel  - referent Primaria Comunei Barcanesti ; 

                             Minea Marius -administrator Lic.Tehn.Agr. Barcanesti . 

 

 Comisia nr.2 de inventariere a mijloacelor fixe aflate in folosinta Scolii generale ,,Gheorghe Lazar”  

Barcanesti : 

      Preşedinte:Voiculescu Lacramioara Maria  –  inspector Primaria Comunei Barcanesti ; 

      Membrii : Radu Simona– inspector Primaria Comunei Barcanesti; 

                             Minea Mariana  Cornelia –inspector Primaria Comunei Barcanesti ; 

                             Pandele Marinel  - referent  Primaria Comunei Barcanesti ; 

                             Radu Cristina – administrator  Scoala generala ,,Gheorghe Lazar”Barcanesti. 
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   P R O I E C T      DE      D I S P O Z I Ţ I E 
privind constituirea  comisiei de inventariere şi aprobarea 

planului de organizare şi desfăşurare a inventarierii anuale a 

patrimoniului 

 

 



                        Art.2. Se aprobă planul de organizare şi desfăşurare a inventarierii  anuale a patrimoniului 

comunei Barcanesti , cu respectarea procedurii de inventariere, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta dispoziţie. 

            Art.3. Perioada efectuării inventarierii este de la 02.11.2020– 30.12.2020 

                       Art.4. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate de catre comisia de inventariere centrala intr-

un proces verbal de inventariere care sa asigure corecta valorificare a rezultatelor ,dupa confirmarea de catre 

biroul financiar-contabil a soldurilor scriptice.  

                       Art.5. Ordonatorul principal de credite și Serviciul Financiar Contabil vor duce la 
îndeplinire prezenta dispoziție, care prin grija secretarului general al  comunei Bărcăneşti va fi 
comunicată şi înaintată autorităţilor. 
 

                                                                 

 

                                                                           p. PRIMAR, 

   ……………..                     

                                      

                                                      Avizat pentru legalitate  :             

                                                                                                                            Secretar general al comunei   

                Nicoleta  Savu  

                   ………….. 
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