ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE

Cu privire la constituirea Comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor
de inventar din cadrul unității administrativ-teritoriale Comuna Dorna-Arini,
Județul Suceava
Andrei Ștefăniță MAZĂRE, 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. 2148 din 24.03.2021;
-art. 42 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;
- prevederile Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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 conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), art. 196 alin. (1) lit.b) şi
198 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1 - Se constituie Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din cadrul
unității administrativ-teritoriale Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava, în următoarea componență:
1. Maria TOLOȘ – Președinte;
2. Voicu-Dorin OLARU – Membru;
3. Gabriel-Aurel PITICARIU – Membru;
4. Mariana OPARIUC – Membru.
Art. 2 - Comisia de casare are următoarele atribuții:
- verifică listele cu propunerile de scoatere din funcțiune a bunului, în sensul de a constata
existența aprobărilor necesare conform legii;
- verifică în teren bunurile propuse a fi scoase din fumcțiune în cedarea constatării existenței
bunurilor, dacă acestea pot fi valorificate integral sau necesită casare și valorificarea ulterioară a
componentelor acestora;
- centralizează listele cu activele fixe și bunurile materiale altele decât activele fixe propuse
pentru scoaterea din funcțiune și casare, și le înaintează spre aprobare primarului;

- întocmește lista cu bunuri care se află în stare de funcționare și care nu mai sunt necesare
instituției, cu propunerea de disponibilizare a acestora către alte instituții, listă care va fi aprobată de
primar;
- aprobă documentația privind modalitatea de valorificare prin licitație a bunurilor scoase din
funcțiune pentru care se propune vânzarea lor integrală și aprobarea casării bunurilor care nu au fost
valorificate integral prin vânzare, urmând a fi dezmembrate, precum și a bunurilor care se propun direct
pentru casare din cauza stării în care se află.
- efectuează studiul de piață pentru diferite tipuri de deșeuri reciclabile prin trimiterea cererilor
de ofertă către societăți care au ca obiect de activitate colectarea deșeurilor reciclabile;
- desfășoară negocierea și întocmește procesul verbal de negociere.
Art. 3 - Biroul buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu din cadrul
Aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dorna-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.

PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
GABRIEL BÎRGĂOANU
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 66/2021, astăzi, 29.03.2021.
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