
ROMANIA                                                   Nr. 155 din 10 decembrie 2020                                                                
Judetul  CARAS  SEVERIN                                           
Comuna  EFTIMIE  MURGU                                          
- Primar -                                                                           
 
 

D I S P O Z I T I E 
privind   numirea Comisiei de inventariere  pentru anul 2020 

 
     Primarul comunei Eftimie Murgu ,  
 
     Vazand referatul  persoanei cu atributii contabilitate in cadrul Primariei 
privind  numirea Comisiei de inventariere  de sfarsit de  an  2020, 
inregistrata sub nr. 1789 din 10 decembrie 2020 , 
     In conformitate cu  : 
 Prevederile Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor 

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 
financiare anuale consolidate; 

 Prevederile art. 27 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

 Prevederile  Ordinului Ministrului Finantelor Publice  nr. 2861/2009 
privind  , aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii ; 
- Luand in considerare prevederile Legii Contabilitatii   nr. 82/1991 , 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 
       
       În temeiul dispozițiilor art. 155 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
  
                                              D I S P U N ; 
 
 Art. 1-   Se  desemneaza   Comisia de  inventariere de sfarsit de an – 2020 , 
pentru bunurile aparatinatoare Comunei Eftimie Murgu,  avand in 
componenta urmatoarele persoane : 
- ȘUTA DIONISIE- viceprimar                   - presedinte 
- DANCEA CALINA  -    casier                  - membru 
- IMBRESCU NICOLAE  - inspector         - membru 
 



- ION MARIUS NICOLAE  - paznic          - membru 
- PEȚA MARIA – ghid  de turism               - secretar comisie 
 
 
   Art. 2.  Comisia mai sus mentionata va intocmi un proces verbal cu 
rezultatul inventarierii, concluziile cu privire la cauzele plusurilor sau 
minusurilor si vinovatii pentru acestea precum si propunerile de casare. 
Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procese verbale care se vor 
inregistra la registratura si se vor preda compartimentului contabilitate 
urmand a fi insusit de catre Consiliul Local. 
   Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se imputerniceste 
compartimentul contabilitate, taxe si impozite din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
   Art. 4.  Prezenta dispoziție va fi inaintată Instituției Prefectului judetului 
Caraș Severin  și comunicata persoanelor desemnate in prezenta dispoziţie. 

 
 
                       PRIMAR ,                                                   Avizat 
                Mihai   Otiman                                Secretar general al comunei, 

                                                                         Liviu Imbrescu  
 
 
 
 
 
 
 


