ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA-ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea Comisiei de inventariere, perioadele de desfășurare a
operațiunilor de inventariere la predarea elementelor de activ ale Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență Dorna-Arini

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. 3357 din 31.05.2021;
- art. 8 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
-art. 2, alin. (1) lit. c) 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 Normele metodologice aprobate prin 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. 79/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 103/2007 pentru
modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
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 administrative, cu modificările
și completările ulterioare,
D I S P U N:
Art. 1 - Se constituie Comisia de inventariere la predarea elementelor de activ ale Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență Dorna-Arini, Judeţul Suceava, în următoarea componență:
1. Maria TOLOȘ – Președinte;
2. Voicu-Dorin OLARU – Membru;
3. Gabriel-Aurel PITICARIU – Membru;
4. Alina-Elena VLEJU – Membru;
5. Marta LUPU – Membru.

Art. 2 - Comisia constituită prin prezenta are atributiile, competențele și responsabilitățile
stabilite prin actele normative în vigoare privind inventarierea elementelor de activ și pasiv.
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

DORNA-ARINI, 31 mai 2021
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Am luat la cunoștință de prevederile Dispoziției nr. 82/2021, astăzi, 31.05.2021.
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