
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA DORNA ARINI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
Cu privire la reorganizarea comisiilor şi a subcomisiilor de inventariere a elementelor de pasiv 

şi activ ale Primăriei Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava şi de stabilire a graficului de 
desfăşurare a activităţii de inventariere, pentru anul 2016

IOAN MORARU, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Referatul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din 

cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat sub 
nr.7043 din 29.11.2016;

- art.7, art.8, din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

-art.l,alin.(5) din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii;

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu 
modificările şi completările ulterioare;

- art.2 din Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 79/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 103/2007 
pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si 
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice;

-Procedura operaţională nr.POOlO, privind organizarea, desfăşurarea şi valorificarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobată prin 
Dispoziţia Primarului Comunei Doma Arini, judeţul Suceava, nr.20/2014;

Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţii aşa cum sunt 
ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările şi completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 63 alin. (1) lit. „d”, alin. (5) lit. „d”, art. 68 alin. (1), art. 122 şi art.l 15 
alin. (1) litera “a”, din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

D I S P U N :

Art.l (1) -Se aprobă componenţa comisiei de inventariere şi a subcomisiilor de inventariere a 
elementelor de pasiv şi activ ale Primăriei Comunei Doma Arini, judeţul Suceava, conform Anexei 
nr. 1 la prezenta dispoziţie.

(2) -Se aprobă graficul de desfăşurare a activităţii de inventariere a elementelor de 
pasiv şi activ ale Primăriei Comunei Doma Arini, judeţul Suceava, conform Anexei 2 la prezenta 
dispoziţie.

Art. 2 - Anexa nr.l şi Anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.



Art. 3 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii, orice prevederi contrare ale 
Dispoziţiei nr.142/2015, cu privire la reorganizarea comisiilor şi subcomisiilor de inventariere a 
patrimoniului comunei Doma Arini, judeţul Suceava, de stabilire a graficului de desfăşurare a 
activităţii de inventariere a patrimoniului comunei şi aprobarea procedurii proprie de inventariere a 
patrimoniului, pentru anul 2015, se abrogă.

Art.4 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul 
Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii iar secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei 
dispoziţii la cunoştinţa celor interesaţi în termen de 5 zile lucrătoare şi o va înainta Instituţiei 
Prefectului -  Judeţul Suceava pentru control şi legalitate în acelaşi termen.

DORNA ARINI, 29 noiembrie 2016
Nr.198



Anexa nr. 1
la Dispoziţia nr.198/2016

COMPONENŢA COMISIILOR ŞI SUBCOMISIILOR PENTRU INVENTARIEREA 
ANUALĂ A ELEMENTELOR DE PASIV ŞI ACTIV ALE PRIMĂRIEI COMUNEI DORNA

ARINI, JUDEŢUL SUCEAVA

I.COMISIA CENTRALĂ PENTRU INVENTARIEREA ANUALĂ

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia la locul de muncă Funcţia în 
cadrul comisiei

1 MAZĂRE ANTON SPIR1DON Viceprimar Preşedinte
2 OPARIUC MARIANA Referent Membru
3 UNGUREANU ALINA-ELENA Casier Membru
4 AGAPI MAGDALENA Consilier debutant Membru

Sarcinile comisiei:
Răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, respectiv organizează, supraveghează şi controlează 

modul de efectuare a acţiunilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

II. SUBCOMISIILE DE INVENTARIERE PENTRU GESTIUNI

II. 1. Active fixe din domeniul public şi privat, inclusiv investiţii în curs de execuţie
Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia la locul de muncă Funcţia în 
cadrul comisiei

1 MAZĂRE ANTON SPIRIDON Viceprimar Preşedinte
2 OPARIUC MARIANA Referent Membru
3 UNGUREANU ALINA-ELENA Casier Membru
4 AGAPI MAGDALENA Consilier debutant Membru

Sarcinile comisiei:
Inventariază următoarele bunuri: mijloace fixe.

II.2. Stocuri materiale şi obiecte de inventar

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia la locul de muncă Funcţia în 
cadrul comisiei

1 MAZĂRE ANTON SPIRIDON Viceprimar Preşedinte
2 OPARIUC MARIANA Referent Membru
3 UNGUREANU ALINA-ELENA Casier Membru
4 AGAPI MAGDALENA Consilier debutant Membru

Sarcinile comisiei:
Inventariază următoarele bunuri: obiecte de inventar, materiale.

II.3. Casierie şi documente cu regim special şi alte valori

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia la locul de muncă Funcţia în 
cadrul comisiei

1 MAZĂRE ANTON SPIRIDON Viceprimar Preşedinte
2 OPARIUC MARIANA Referent Membru
3 AGAPI MAGDALENA Consilier debutant Membru



Anexa nr. 2 
la Dispoziţia nr.198/2016

G R A F I C U L
de desfăşurare a inventarierii elementelor de pasiv şi activ ale Primăriei Comunei 

Dorna Arini, judeţul Suceava în anul 2016 şi a instituţiilor subordonate

Nr.
crt.

Unitatea Perioada efectuării 
inventarierii

1 • Gestiunea bunurilor, active fixe, din domeniul public 
şi privat, inclusiv investiţiile în curs de execuţie; • 19-30 decembrie 2016

2 • Stocuri materiale şi obiecte de inventar • 19-30 decembrie 2016
3 • Casierie şi documente cu regim special, alte valori • 30 decembrie 2016
4 • Datorii • 30 decembrie 2016
5 • Creanţe bugetare • 19-30 decembrie 2016
6 • Angajamente legale şi bugetare • 30 decembrie 2016
7 • Mijloace fixe şi obiecte de inventar proiecte 

POSDRU, POR şi AFIR
• 19-30 decembrie 2016



Am luat la cunoştinţă de prevederile Dispoziţiei nr. 198/ 2016 cu privire la reorganizarea 
comisiilor şi a subcomisiilor de inventariere a clementelor de pasiv şi activ ale Primăriei 

Comunei Dorna Arini, judeţul Suceava şi de stabilire a graficului de desfăşurare a activităţii de
inventariere, pentru anul 2016

Nr.
crt.

Nume şi prenume Semnătura
M -4

1. MAZĂRE ANTON SPIRIDON
2. OPARIUC MARIANA
3. UNGUREANU ALINA-ELENA \ j c
4. AGAPI MAGDALENA


