
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
P R E Ș E D I N T E           
 

DISPOZIŢIA nr. 195 
privind numirea comisiei de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a 

bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui, în anul 2021 
 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de dispoziție privind numirea comisiei 
de coordonare a inventarului şi a comisiilor de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului 
Judeţean Vaslui în anul 2021, nr.11585/12.08.2021; 

în conformitate cu prevederile: 
           - art.191 alin.(1) lit.e) şi alin.(6) lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor  
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
           - Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

- Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
        în temeiul art. 196 alin (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           Dumitru Buzatu, preşedinte al Consiliului Județean Vaslui; 

 
DISPUN: 

 
           Art. 1.- Se numeşte comisia centrală de coordonare a inventarierii bunurilor din  patrimoniul 
Consiliului Judeţean Vaslui, în anul 2021, în următoarea componenţă: 

Preşedinte  - Caragaţă Valeriu, administrator public; 
            Membri       - Anton Aurel, director executive adjunct, Direcţia Economicã; 
                              - Vieru Mariana, director executiv, Direcţia Tehnicã. 
           Art. 2.- Comisia constituită potrivit art.1 îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) organizează, instruieşte, supraveghează şi controlează modul de efectuare a operaţiunilor de 
inventariere; 
b) monitorizează şi controlează modul de îndeplinire de către subcomisii a atribuţiilor stabilite prin 
prezenta dispoziţie; 
c) răspunde de efectuarea lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale; 
d) pune la dispoziţia subcomisiilor materialele şi rechizitele necesare pentru desfăşurarea 
operaţiunilor de inventariere; 
e) colectează listele de inventariere spre valorificare; 
f) la finalizarea lucrărilor, predă pe bază de proces-verbal listele de inventariere comisiei de 
avizare, casare şi valorificare a inventarului, în care va detalia fiecare gestiune inventariată cu 
obiecţii şi propuneri pentru casare. 
             Art.3.- Pentru inventarierea clădirilor, terenurilor şi amenajărilor de teren ce aparţin 
domeniului public şi privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui (înscrise 
în conturile 101,103,104 respectiv 211 şi 212), respectând prevederile pct. 12,16,17,18,19 din 
Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii, publicate în O.M.F.P. nr.2861/09.10.2009, se constituie comisia de 
inventariere nr.1, care va avea următoarea componenţă: 
        Responsabil – Toma Cătălin, director executiv adjunct, Direcţia Tehnică; 
        Membri       - Caraiman Raluca, consilier, Direcţia Tehnicã; 
                          - Atasiei Andrei, consilier, Direcţia Economică; 
                          - Bocăneţ Claudiu, consilier, Direcţia Tehnicã; 
                          - Ciobotaru Daniel Dorel, consilier, Direcţia Tehnică. 



          Art.4.- Comisia constituită potrivit art.3 îndeplineşte următoarele atribuţii: 
a) inventariază activele fixe din categoria terenuri, clădiri, amenajări de terenuri ce aparţin 
domeniului public şi privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui şi din 
administrarea instituţiilor şi serviciilor publice finanţate de la bugetul local; 
b)completează listele de inventariere şi la finalizare le predă comisiei de coordonare a inventarierii 
spre valorificare, pe bază de proces-verbal. 
          Art.5.- Pentru operaţiunile de inventariere a drumurilor, podurilor şi podeţelor ce aparţin 
domeniului public al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judetean Vaslui, obiectivele de 
investiţii în curs derulate de unitate, panourile de pe drumurile judeţene şi documentaţiile 
cadastrale, PT+DDE, panourile permanente achiziţionate în cadrul proiectelor reabilitare cu apă 
POS MEDIU SMIS 59104 şi SMIS 59105  (înscrise în conturile 103, respectiv 212, contul 231, contul 
214 şi contul 203), respectând prevederile pct.13,14,18 din Normele privind  organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
publicate în O.M.F.P.2861/09.10.2009, se constituie comisia de inventariere nr. 2, care va avea 
următoarea componenţã: 
        Responsabil  - Creţu Bogdan Andrei, consilier, Direcţia Tehnicã; 
        Membri         - Năstăsache Ciprian, consilier, Direcţia Tehnicã; 
                            - Antohi Manuel Bogdan, consilier, Direcţia Tehnică. 
            Art.6.- Comisia constituitã potrivit art.5 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: 
a) inventariazã activele din categoria drumurilor judeţene, podurilor şi podeţelor, panourilor de pe 
drumurile judetene şi documentatiilor cadastrale şi proiectele tehnice, ce aparţin domeniului 
public al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judetean Vaslui şi a obiectivelor de investiţii 
în curs derulate de unitate; 
b) propune pentru casare bunurile care au durata de utilizare depãşitã comisiei de coordonare a 
inventarierii, pentru a lua mãsurile impuse de normele în vigoare; 
c) completeazã listele de inventariere şi la finalizare le preda comisiei de coordonare a inventarului 
spre valorificare, pe bazã de proces-verbal. 
            Art.7.- Pentru operaţiunile de inventariere a urmãtoarelor categorii de bunuri: imobilizãri 
necorporale, bunuri de natura mijloacelor fixe, bunuri de natura obiectelor de inventar, materiale 
pentru activitatea proprie a Consiliului Judeţean Vaslui (înscrise în conturile 208,213,214,302, şi 
303), respectând prevederile pct.11,12,15,17,18 din Normele privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicate în 
O.M.F.P. 2861/09.10.2009, se constituie comisia de inventariere nr.3 care va avea urmãtoarea 
componenţã: 
        Responsabil – Filip Nicoleta, consilier, Direcţia Economică; 
        Membri       - Ocheanu Gheorghe, consilier, Direcţia Economicã; 

             - Smântânã Sorin, inspector specialitate, Direcţia Administraţie Publicã. 
          Art.8.- Comisia constituitã potrivit art. 7 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: 
a) inventariazã bunurile de natura imobilizãrilor necorporale, bunurile de natura mijloacelor fixe, 
bunurile de natura obiectelor de inventar, materiale pentru activitatea proprie a Consiliului 
Judeţean Vaslui; 
b) propune pentru casare bunurile care au durata de utilizare depãşitã comisiei de coordonare a 
inventarierii, pentru a lua mãsurile impuse de normele în vigoare; 
c) completeazã listele de inventariere şi la finalizare le predã comisiei de coordonare a inventarierii 
spre valorificare, pe bazã de proces-verbal. 
          Art.9.- Pentru operaţiunile de inventariere a urmãtoarelor categorii de bunuri mobile de 
natura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar date în folosinţã sau care se află la Centrul de 
Afaceri Vaslui, Structura Teritorialã pentru Probleme Speciale Vaslui, Poligon Delea, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţã Vaslui, Centrul Militar Judeţean Vaslui, Protecţia Plantelor Vaslui, 
Protecţia Civilã Vaslui, Protecţia Civilã Huşi, Protecţia Civilã Bârlad, Protecţia Civilã Negreşti, 
Camera şoferi Banca Naţională a României, Societatea Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Vaslui, Poligon 
comuna Muntenii de Jos, judeţ Vaslui, (înscrise în conturile 208,213,214,302 şi 303), respectând 
prevederile pct.11,12,15,17,18 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicate în O.M.F.P. 
2861/09.10.2009, se constituie comisia de inventariere nr.4, care va avea urmãtoarea componenţã: 
       Responsabil – Pintilie Relu, inspector specialitate, Direcţia Economicã; 
       Membri       - Zurba Marian,  inspector specialitate, Direcţia Economicã; 



                         - Marin Diana, consilier, Serviciul Achiziţii Publice şi Contractarea Serviciilor 
Sociale.                         
          Art.10.- Comisia constituitã potrivit art. 9 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: 
a) inventariazã bunurile de natura imobilizãrilor necorporale, bunurile de natura mijloacelor fixe, 
bunurile de natura obiectelor de inventar, materiale  din gestiunile enumerate la art.9; 
b) propune pentru casare bunurile care au durata de utilizare depãşitã comisiei de coordonare a 
inventarierii, pentru a lua mãsurile impuse de normele în vigoare; 
c) completeazã listele de inventariere şi la finalizare le predã comisiei de coordonare a inventarierii 
spre valorificare, pe bazã de proces-verbal. 
             Art.11.- Pentru operaţiunile de inventariere a bunurilor de natura materialelor, obiectelor 
de inventar şi mijloacelor fixe achiziţionate în cadrul proiectelor cu finanţare europeanã şi/sau din 
alte surse, dupã cum urmeazã: SMIS 3032- Strategii, SEE PEC 063- Şcoala te face OM, SMIS 11623– 
Reabilitarea Spitalului de Urgenţã Vaslui, MIS ETC 2287– Reţea de formare profesionalã în 
administraţia publicã localã, SMIS 4413– Centrul de educaţie incluzivã Negreşti, SMIS 16972- 
Pregãtirea profesionalã, MIS ETC 1842- Energia- valoare transfrontalierã, POCA 109- Calitate şi 
performanţă- strategie de  management, POCA 518– Planificarea strategică pentru dezvoltarea 
durabilă a judeţului Vaslui, SMIS 115186- Creşterea eficienţei energetice a imobilului C.S.E.I. 
“Elisabeta Polichroniade”, SMIS 121046– Extindere Unitare de primiri urgenţe şi realizare Heliport, 
SMIS 125305- Dotarea Ambulatoriului Integrat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, SMIS 139495- 
Creşterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale 
subordonate UAT Vaslui, Proiect- Ştefan cel Mare istorie comună patrimoniu comun, Soroca-Vaslui, 
Proiect– “Pe urmele lui Ştefan cel Mare”  (înscrise în conturile 208, 213, 214, 302 şi 303), respectând 
prevederile pct. 11,12,15,17,18 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicate în O.M.F.P. 
2861/09.10.2009, se constituie comisia de inventariere nr.5, care va avea urmãtoarea componenţã: 
        Responsabil  – Munteanu Andreea, consilier, Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare; 
        Membri        – Stroescu Alina, consilier, Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare; 
                           - Vlad Marina Gabriela, consilier, Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare. 
          Art.12.- Comisia constituitã potrivit art.11 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: 
a) inventariazã bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe din 
gestiunile enumerate la art.11; 
b) propune pentru casare bunurile care au durata de utilizare depãşitã comisiei de coordonare a 
inventarierii pentru a lua mãsurile impuse de normele in vigoare; 
c) completeazã listele de inventariere şi la finalizare le predã comisiei de coordonare a inventarierii  
spre valorificare, pe bazã de proces-verbal.  
            Art.13.- Pentru operaţiunile de inventariere a bunurilor de natura materialor, obiectelor de 
inventar, mijloacelor fixe achiziţionate în cadrul proiectelor cu finanţare europeanã şi/sau din alte 
surse, dupã cum urmeazã: Centrul Europe Direct, SMIS 48436- Implementarea unei soluţii de E-
Guvernare la nivelul judeţului Vaslui, SMIS 2099-  Reabilitarea Centrului Cultural Istoric Mun. Bârlad, 
SMIS 52243– Femeile P.O.T.(Putere, Organizare, Tenacitate), SMIS 14113- Reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi echipare Centrul de asistenţã medico socialã Codaeşti, POCA 425- Etică şi Integritate 
la Consiliul Judeţean Vaslui, SMIS 108704- Reabilitare şi modernizare drum strategic judeţean, SMIS 
126040- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244I: Murgeni(DN 24A)- Sărăţeni- Măluşteni- 
DC 67, SMIS 126274- Reabilitare şi modernizare DJ 245E:DN 24(Bulboaca)- Zizinca-Deleni-Moreni-DJ 
245L(Costeşti), (înscrise în conturile 208, 213, 214, 302 şi 303), respectând prevederile pct. 
11,12,15,17,18 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicate în O.M.F.P. 2861/09.10.2009, se constituie 
comisia de inventariere nr.6, care va avea urmãtoarea componenţã: 
       Responsabil – Pãun Adrian, consilier Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare; 
       Membri       - Iordan Mitica, consilier Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare; 
                         - Steriean Ionela, consilier Direcţia de cooperare şi Dezvoltare. 
         Art.14.-Comisia constituitã potrivit art.13 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: 
a) inventariazã bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe din 
gestiunile enumerate la art.13; 
b) propune pentru casare bunurile care au durata de utilizare depãşitã comisiei de coordonare a 
inventarierii pentru a lua mãsurile impuse de normele în vigoare; 
 



c) completeazã listele de inventariere şi la finalizare le predã comisiei de coordonare a inventarierii  
spre valorificare, pe bazã de proces-verbal.  
          Art.15.- Pentru operaţiunile de inventariere a bunurilor de natura materialelor, obiectelor 
de inventar şi mijloacelor fixe achiziţionate în cadrul proiectului SMIS 26665-Sistem de management 
integrat al deşeurilor (înscrise în conturile 208,213,214,302 şi 303), respectând prevederile 
pct.11,12,15,17,18 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicate în O.M.F.P. 2861/09.10.2009, se 
constituie comisia de inventariere nr.7, cu urmãtoarea componenţã: 
       Responsabil  – Burcioagă Aurelia, şef serviciu, Direcţia Tehnică; 
       Membri        -  Creţu Robert Iulian, consilier, Direcţia Tehnică; 
                           -  Streja Mihai, consilier, Direcţia Tehnică. 
          Art.16.- Comisia constituitã potrivit art.15 îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: 
a) inventariazã bunurile de natura materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe din 
gestiunile enumerate la art.15; 
b) propune pentru casare bunurile care au durata de utilizare depãşitã comisiei de coordonare a 
inventarierii pentru a lua mãsurile impuse de normele în vigoare; 
c) completeazã listele de inventariere şi la finalizare le predã comisiei de coordonare a inventarierii  
spre valorificare, pe bazã de proces-verbal. 
          Art.17.- Pentru operaţiunile de inventariere a conturilor înscrise în balanţa lunarã, pentru a 
actualiza registrul inventar, pe anul 2017 respectând prevederile din Normele privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
publicate în O.M.F.P.2861/09.10.2009, se constituie comisia de inventariere nr.8, cu urmãtoarea 
componenţã: 
       Responsabil   – Creţu Irina Adriana, consilier, Direcţia Economicã; 
       Membri         - Trifu Marina Mădălina, consilier, Direcţia Economicã; 
                           - Codreanu Mihaela, consilier, Direcţia Economicã. 
          Art.18.- Pentru situaţiile în care membrii desemnaţi sã facã parte din comisiile de 
inventariere lipsesc motivat şi nu pot participa la operaţiunile de inventariere, propunem urmãtorii 
membri supleanţi:  
- domnul Arusoaiei Bogdan Andrei – consilier, Direcţia Economică- comisiile de inventariere nr.1, 
nr.2, nr.3 și nr.4; 
- domnul Buhuş Andrei – consilier, Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare- comisiile de inventariere 
nr.6 și nr.7; 
- doamna Enache Andreea – consilier, Direcţia de Cooperare şi Dezvoltare – comisiile de inventariere 
nr. 5 și nr.8. 
          Art.19.- Inventarierea se va desfăşura în perioada 07.09.2021-25.11.2021. 
          Art.20.-(1) Rezultatele inventarierii se vor consemna într-un proces-verbal semnat de 
membrii comisiei centrale de coordonare a inventarului, precum şi de membrii comisiilor de 
inventariere, care, împreună cu listele de inventar, centralizatoarele şi situaţiile analitice, vor fi 
transmise în termen de 5 zile Direcţiei Economice- Serviciul Contabilitate. 
          (2) În procesul-verbal de inventariere, comisia de coordonare a inventarului va face 
propuneri privind modul de păstrare/utilizare a activelor fixe şi obiectelor de inventar propuse 
pentru casare şi va consemna existenţa bunurilor de casat. 
          Art.21.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcţiei Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanelor 
nominalizate la art.1,3,5,7,9,11,13,15,17,18. 
          Art.22. -Secretarul general al județului, prin intermediul Direcției Administrație Publică din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, va comunica prezenta dispoziție Instituției 
Prefectului – Județul Vaslui, Direcţiei Economice, precum și persoanelor nominalizate la 
art.1,3,5,7,9,11,13,15,17,18. 

                                                                               Dată astăzi, 20.08.2021 
 
   P R E Ş E D I N T E, 
               Dumitru Buzatu 
                              Contrasemnează pentru legalitate, 
                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                  Diana-Elena Ursulescu                                                                        


