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    DISPOZIȚIA 
    nr. 47 din 26.05.2021 

 
- privind constituirea comisiei de inventariere în vederea predării gestiunii bunurilor de natura obiectelor 

de inventar și active fixe din cadrul gestiunii Gospodărie și anexe 
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 Văzând referatul Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu prin care se 
propune constituirea comisiei de inventariere pentru predarea gestiunii bunurilor de natura obiectelor de inventar și 
active fixe din cadrul gestiunii Gospodărie și anexe; 
 Având în vedere demisia d-lui Budilean Constantin Vlăduț – muncitor calificat în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, demisie înregistrată sub nr. 2333/04.05.2021 și prin care se 
solicită încetarea raporturilor de muncă începând cu data de 01.06.2021; 

În conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Analizând prevederile: 
-     Legea contabilității nr. 82/1991, republicată(r4), cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 2.861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 3.471/2008 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța 81/2003-  privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N : 

 
Art.1: Se constituie comisia de inventariere în vederea predării gestiunii bunurilor de natura obiectelor de 

inventar și active fixe din cadrul gestiunii Gospodărie și anexe, în următoarea componență: 
1. STOICA Gabriela Lucia – inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama 

Buzăului; 
2. GĂITAN Adrian Constantin – secretarul general al comunei Vama Buzăului; 
3. MIRICĂ Daniel -  inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului. 

 
 

      Art.2: Predarea gestiunii bunurilor de natura obiectelor de inventar și active fixe din cadrul gestiunii 
Gospodărie și anexe, se va face de către d-ul Budilean Constantin Vlăduț către d-ul Ardelean Valeriu Constantin – 
muncitor calificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului. 

 
Art.3: Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele menționate art. 2. 
 
Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului 
Braşov Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu şi persoanelor menționate la 
art. 1 și la art. 2. 
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