ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei speciale pentru actualizarea inventarului
bunurilor imobile din domeniul privat și domeniul public al Comunei DornaArini, Județul Suceava
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 7185 din 22.11.2021, prezentat de secretarul
general al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava;
În temeiul prevederilor:
- pct. 5 si pct. 6 alin. (1) din Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii, şi prevederile art. 7 si art. 11 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 553 alin. 1, art. 554, art. 859 alin. 2 din Legea nr. 287/2009, Codul Civil, cu modificările
și completările ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 289
alin. (3), art. 357 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
DISPUN:
Art. 1 - Se constituie comisia specială de inventariere a bunurilor care aparțin domeniului
privat și domeniului public al Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, în următoarea componență:
• Andrei-Ștefăniță MAZĂRE - primarul comunei, preşedinte comisie;
• Gabriel-Romeo BÎRGĂOANU - secretarul general al comunei, membru;
• Carmen IUGA - șef birou, membru;
• Magdalena AGAPI - consilier achiziții publice, membru;
• Florin-Dorin ANISIEI - referent, membru.
Art. 2. (1) - Se aprobă efectuarea actualizării inventarului bunurilor imobile din domeniul
privat și domeniul public al comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, prin numărare, măsurare, cu
respectarea normelor legale in vigoare.
(2) - Toate bunurile imobile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere.
Art. 3 - Actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat și domeniul public al
comunei Dorna-Arini se va face la Secțiunea I-a - bunuri imobile și la Secțiunea II - bunuri mobile,
după caz.

Art. 4 - Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 5 - Prezenta dispoziție se va comunica spre aplicare comisiei de inventariere,
compartimentului financiar contabil care vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții și
se va comunica Instituției Prefectului , județul Suceava pentru control de legalitate.

PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 125/2021, astăzi, 25.11.2021.
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
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