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 DISPOZIȚIE NR 217/11.12.2020 
privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ și pasiv, 

datoriilor și capitalurilor proprii la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea 
 

 

 Deacu Costică, Primar al comunei Jijila, județul Tulcea: 

 

Având in vedere: 
- Referatul nr 10915/11.12.2020 întocmit de către compartimentul Contabilitate, din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, prin care solicită 
constituirea comisiei privind inventarierea anuală a elementelor de activ și pasiv, 
datoriilor și capitalurilor proprii la nivelul comunei Jijila, la finele anului 2020 

- Prevederile art. 7 și art. 8 din Legea contabilității nr 82/ 1991 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr 2634/2015 privind documentele 
financiar-contabile 

- Prevederile art. 1 și art. 2 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr 2861/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de 
natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii  

- Prevederile art. 82 alin (1), (2) și (3) și art. 83 din Ordinul Ministrului Finanțelor nr 
1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Prevederile ordonanței Guvernului nr 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare 

- Prevederile Legii nr 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și 
completările ulterioare 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al 
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor 

- Prevederile Ordinului Ministerului Culturii nr 2062/2000 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind evidența, gestionarea și inventarierea documentelor specifice 
bibliotecii publice 

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare 

- Prevederile art. 8, art. 42, alin 4 și art. 43 și art. 80 – 85 din Legea nr 24/2000 
republicată cu modificările și completările ulterioare, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative 
 



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

 

 

 

 
DISPUN: 

 
Art.1.  În vederea inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv, datoriilor și 

capitalurilor proprii la nivelul comunei Jijila la finele anului 2020, se constituie Comisia de 
inventariere centrală, la finele anului 2020, în următoarea componență: 

1. Enache Viorel – președintele comisiei 
2. Sima Nicoleta – secretarul comisiei 
3. Vasile Marioara – membru 

  

Art.2. Comisia are sarcina să organizeze, să instruiască, să supravegheze și să 
controleze modul de efectuare a operațiunilor de inventariere pentru întregul patrimoniu al 
unității administrativ-teritorială. 

 
Art. 3. Se constituie subcomisiile pentru inventariere după cum urmează: 
a) Pentru Consiliul local al comunei Jijila: 

1. Hagighiol Gabriela  
2. Geru Stela  
3. Drăgoiu Dumitra 

b) Pentru Biblioteca comunală Jijila 
1. Duduță Ștefan  
2. Petru Maria  
3. Mihai Ina-Gabriela  

c) Pentru Căminul Cultural Jijila și Garvăn  
1. Bejenaru Valerica  
2. Caluschi Ion  
3. Geru Natașa  

d) Pentru Școala Gimnazială Jijila și Garvăn 
1. Duduță Ștefan  
2. Alecu Liliana  
3. Duduță Violeta 

 
Art. 4. Activitatea se va desfășura pe fiecare gestiune în parte, astfel: 

1. Consiliul local al comunei Jijila: 14 – 16.12.2020 
2. Biblioteca comunală Jijila: 14– 16.12.2020 
3. Căminul Cultural Jijila și Garvăn: 17 – 18.12.2020 
4. Școala Gimnazială Jijila și Garvăn: 17 – 18.12.2020  

 

Art. 5. Se organizează inventarierea patrimoniului comunei Jijila de către comisia de 
inventariere menționată la art. 1 pentru următoarele gestiuni: 

- Gestiunea de active fixe necorporale  



- Gestiunea de clădiri 
- Gestiune de stocuri 
- Creanțele și obligațiile administrației publice locale 
- Disponibilități financiare ale primăriei la data de 31.12.2020 în conturile 

Trezoreriei sau a Băncii care deservesc primăria și conformitatea lor cu datele din 
evidența financiar – contabilă a Primăriei comunei Jijila 

- Disponibilități în lei  
- Contul de casă 
- Conturile de datorii alte valori, clienți, creditori, furnizori 

 
 

- Lucrările de reparații capitale aflate în curs de realizare la data de 31.12.2020, 
nedeterminate în perioada inventarierii și neoperate încă în evidența financiar – contabilă 
a instituției 

- Mijloace fixe aparținând primăriei și a celor aflate în custodia unității 
- Obiectele de inventar 
- Terenurile din domeniul public și privat al comunei Jijila 
- Documentele cu regim special  
- Active imobilizate  

 
Art. 6.  Se vor inventaria cantitativ și valoric obiectele de inventar și mijloacele fixe 

aparținând domeniului public și privat al comunei Jijila  
 
Art. 7. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea, 

persoanelor care fac parte din comisiile menționate la art. 1 și art. 3 și va fi făcută publică prin 
afișarea pe pagina de internet a comunei Jijila. 

 
                           Primar,                       Contrasemnează secretar general al comunei Jiila 
, 

                        Costică Deacu                   Dumitru Acriș
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


