ROM ANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
DISPOZITIA
nr. 96 din 13.11.2020
pentru constituirea Comisiei de inventariere generală şi casare de bunuri
aflate în patrimoniul comunei DRAGANESTI, pe anul 2020
NECHIFOR ION – primarul comunei Draganesti, judetul Neamt
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 7 şi art. 8 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011;
b) Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) Hotărârii Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, modificată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1496/2008;
d) Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
instituţiilor publice;
e) Hotărârii Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.
105/2007;
având în vedere dispoziţiile OUG nr.57/2019, cu modificările şi completările
ulterioare,

DISPUN:
Art. 1. - Se constituie Comisia de inventariere generală şi casare de bunuri aflate în
patrimoniul comunei Draganesti pe anul 2020, în următoarea componenţă:
- Constantin Posmosanu – viceprimar

- preşedintele comisiei;

- Ungureanu Florin-Daniel -inspector asistent

- secretarul comisiei;

- Matei Irina- Dorina – bibliotecar

- membru.

Art. 2. - Operaţiunile stabilite se vor efectua pe fiecare gestiune în parte şi se va
desfăşura în perioada 2 decembrie – 9 decembrie 2020, astfel:
- Primăria Comunei Draganesti:
- Biblioteca Publică Comunală :
Art. 3. - Comisia va răspunde de

2

- 7

decembrie 2020;
7- 9 decembrie 2020;

modul în care se vor efectua operaţiunile de

inventariere şi casare.
Art. 4. - Rezultatele inventarierii vor fi înregistrate în bilanţul contabil de la finele
anului 2020, de această operaţiune fiind responsabilă domnul Frunza Constantin -Catalin.
Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează domnul
Constantin Posmosanu –

viceprimarul comunei Draganesti, în calitate de preşedinte al

comisiei.
Art. 6. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Neamt, persoanelor
interesate si se afiseaza la sediul Primariei.

P R I M A R,
ION NECHIFOR

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA GAINA

