ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind inventarierea anuală a patrimoniului
comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ
Petru LUNGU-BORDEA, PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI
Având în vedere prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii precum şi a OMFP nr. 2861/2009
privind organizarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi obligativitatea de a organiza şi
efectua la sfârşitul fiecărui an operaţiunea de inventariere a întregului oatrimoniu al unităţii;
În temeiul dispoziţiilor art. art.68 , art.115 alin.1 lit.a) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:
Art.1 – Se aprobă efectuarea operaţiunii de inventariere anuală şi generală a întregului patrimoniu al
unităţii în perioada 05.12.2016 - 31.12.2016

Art.2 – Se aprobă componenţa comisiei după cum urmează :
Preşedinte : Mancaș Ioan Petronel
Membru :
Țepeș Nica Elena
Bostan Florica
Croitoriu Cristinel
Secretar comisie : Popandron Loredana-Louisa

Art.3 – Comisia nominalizată la art. 2 din prezenta dispoziţie are obligativitatea de a întocmi liste separate
pentru :

1. Bunurile ce fac parte din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;
2. Bunurile ce fac parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale;
3. Bunurile concesionate sau închiriate din domeniul public/privat al unităţii administrativ4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

teritoriale;
Investiţiile în curs;
Creanţele;
Debitorii;
Creditorii;
Evidenţa decontărilor (situaţia conturilor din clasa 4);
Evidenţa cu disponibilităţile băneşti;
Evidenţa bunurilor care îndeplinesc condiţiile de casare sau declasare;
Evidenţa bunurilor care nu îndeplinesc condiţiile pentru casare dar care nu mai pot fi
utilizate şi sunt propuse la casare

Art.4 – Listele vor fi întocmite pe subinventare, pe locuri de folosinţă, pe gestiuni, pe capitole bugetare :
autorităţi publice, cultură, asistenţă socială, medicală şi altele
Art.5 – La finalul operaţiunilor de inventariere, comisia nominalizată la art.2 va întocmi obligatoriu
centralizatorul inventarului (care va cuprinde toate posturile inventariate – atât Activul cât şi Pasivul unităţii)
şi procesul verbal de valorificare a inventarului, şi le va prezenta spre aprobare primarului comunei
Pîngăraţi.

Art.6 – Rezultatele inventarierii vor fi trecute în „Registrul Inventar”
Art.7 – Secretarul comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor
nominalizate, Prefectului judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor
autorităţi şi instituţii publice interesate.

PRIMAR,
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AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL COMUNEI,
Gabriel ANTONIU

