
   
  

   
 

COMUNA  CEICA 
PRIMAR 
România,  jud.Bihor 
Ceica,Str.Principal ă, nr.67 
Tel.și fax 0259/324464 
www.ceica.ro  
primaria.ceica@cjbihor.ro  
comunaceica@gmail.com 
CUI-4784210 
COD POȘTAL-417155 

 

 

 
                             D I S P O Z I Ţ I E  
 
 

 
privind constituirea comisiei de inventariere anual ă a activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii și a comisiei de casare a bunurilor ce apar țin patrimoniului 
comunei Ceica pentru anul  2022 
 
 
         Având în vedere Raportul de specialitate  nr.2761/27.12.2022  prin care consilierul 
pe probleme de contabilitatel propune constituirea comisiei de inventariereanuală a 
activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a comisiei de casare a bunurilor ce aparțin 
patrimoniului comunei Ceica, 

- prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi 
completările ulterioare, a art. 27 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată,  

-punctul 6 din anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/2009  pentru 
aprobarea  Normelor privind organizarea  şi efectuarea inventarierii elementelor de activ 
şi pasiv, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, 

- punctul 21, 22, 23 și 24 din anexa la HG  nr.909/1997 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin OG  54/1997, 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/31.08.2000, pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor fixe corporale 
care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ- teritoriale, 

-prevederile anexei la HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind 
clasificația duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor  art. 155 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „d”, art. 196 alin. (1) lit. 
b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
                         
 Primarul comunei Ceica, 
 

D I S P U N E : 
 



 Art.1 . Se constituie comisia  de inventariere anuală a activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii și a comisiei de casare a bunurilor ce aparțin patrimoniului comunei 
Ceica ,pentru anul 2022 urmând a funcţiona în următoarea  componenţă: 
  

1. Reștea Florica –președinte comisiei,referent- aparatul de specialitate al 
primarului 

2. Malița Delia Monica-referent,secretarul comisiei-aparatul de specialitate al  
primarului 

 3 Pop Marin-Sorin-consilier superior -membru-aparatul de specialitate  al 
primarului 
            Art.2.   Lucrarile comisiei se vor efectua în perioada 27.12.2022-31.01.2023. 
                        Pentru efectuarea în teren a bunurilor de inventar gestiunilor vor fi 
repartizate pe membrii comisiei care vor proceda la verificarea efectiva a bunurilor ,iar 
acolo unde este cazul se vor lua masuri de imputare ,dacă aceste lipsesc și de casare 
daca aceste sunt depaşite de termen,în acest sens se va întocmi un proces verbal,care 
va fi prezentat primarului și secretarului comunei. 
 
 
            Art.3.   Prezenta dispozţie se comunica cu:  
                         -Instituţia Prefectului-direcţia juridică 
                          -membrii comisiei 
                          -dosar 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                        Primar                                                             Viza pentru  legalitate 
                                                                                                     Secretar general 
             Șovre Ana Livia                                                       Dorel  Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Nr.193 din 27  decembrie  2022  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.2761  din 27.12.2022 

 
privind constituirea comisiei de inventariere anual ă a activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii și a comisiei de casare a bunurilor ce apar țin patrimoniului 
comunei Ceica  
 
 

- prevederile art. 7 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi 
completările ulterioare, a art. 27 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată,  

-punctul 6 din anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2861/2009  pentru 
aprobarea  Normelor privind organizarea  şi efectuarea inventarierii elementelor de activ 
şi pasiv, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile art. 21 și art. 22 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, 

- punctul 21, 22, 23și 24 din anexa la HG  nr.909/1997 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin OG  54/1997, 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/31.08.2000, pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a activelor fixe corporale 
care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ- teritoriale, 

-prevederile anexei la HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind 
clasificația duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                        
 Propun d-nei primar emiterea unei dispoziții cu privire la  constituirea comisiei   
comisiei de inventariere anuală a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a comisiei 
de casare a bunurilor ce aparțin patrimoniului comunei Ceica  
 
 
 

Consilier superior-Birou financiar contabil 
 

Pop Florentina Delia 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


