
ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
COMUNA PEŞTERA
PRIMAR

D I S P 0 Z I T I A
pentru constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului comunei Peştera,

judetulConstanta

Nicoleta Vrabie, primarul comunei Pestera,]"udeţul Constanţa;
Având în vedere:
-dispozitiile art.7 alin.1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,republicata,cu modificările şi

completarile ulterioare; ,

-prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

- dispozitiile art.155 alin(1),lit.d„ si alin.(S), 1it.d„ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

— referatul nr.8178/25.11.2021 întocmit de catre compartimentul buget,finante-contabilitate prin care
propune constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului comunei Peştera, judeţul
Constanţa;

-dispozitiile art. 243 alin.(1),lit a„din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(l) lit.b si art. 197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ , cumodiicările şi completările ulterioare, primarul comunei;

D is p 11 11 e :
Art. 1. - Se constituie comisia pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al comunei

Peştera, care va iimcţiona în următoarea componenţă:
Presedinte — MOCANU SILVIU—LEONARD— viceprimar al comunei
Membrii: - CREANGA CATALINA—consilier sup.comp.urbanism,protectia mediului

— LUNGUMllîAJ - consilier asistent-comp.fonduri europene
- NEDELCIU ELENA-MELA— consilier asist compstare civilă, autoritate

tutelară şi asistenţă socială
Secretar - CAPRICERUMRIANA —MIRELA — referent sup.comp.persona1,salarizare

Art.2. —— lnventarierea anuala va avea loc in perioada 06 decembrie — 31 decembrie 2021.
Art.3. — Compartimentul buget,;înante—contabilitate, elaboreaza instructiuni cu privire la

inventarierea tuturor elementelor de active si pasiv existente in entitate,avizate de ordonatorul de
credite.
Art.4.—Cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea dispozitia nr.252/l9.11.2020 .Art.5.- Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispozitie, in termen legal: Institutiei

Prefectului judetul Constanta si compartimentelor de specialitate din cadrul primariei pentru aducerea la
indeplinire. „
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