PRIMĂRIA COMUNEI TIBANA
JUDEŢUL IAŞI
D I S P O Z I Ţ I A nr . 1233
Primarul comunei Ţibana, judeţul Iaşi ;
Luînd în consideratie referatul contabilului Primăriei nr.5491/11.11.2011 prin care
propune constituirea comisiei de iventarierea patrimoniului Primăriei comunei Tibana;
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 cu modificările ulterioare ;
Având în vedere Ordonanţa nr.1753/2004 privind organizarea şi efectuarea
inventarierii patrimoniului ;
Având în vedere Ordonanţa nr.53/25.08.2005 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar şi a contabilităţii publice ;
Având în vedere prevederile O.G.nr.81/28.08.2003 privind reevaluarea şi amortizarea
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice ;
Tinînd cont de H.G.R. nr.48/2007 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi
precum si al municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Iasi ;
In temeiul art.63, lit. ,,d „ şi art.68 din Legea nr.215 / 2001 a administraţiei publice
locale , modificată si republicată ;
Dispun:
Art.1. Se constituie comisia de inventariere care va efectua iventarierea mijloacelor
fixe, a obiectelor de inventar materiale şi valori băneşti de la primăria comunei Ţibana şi
unităţile subordonate în următoarea componenţă :
- Preşedintele comisiei : Ungueanu Pavel ;
- Membrii comisiei :
„
: Bresug Bebi,referent-II- ;
„
: Dîrzu Viorica,director cămin cultural ;
„
: Popescu Ioan , consilier ;
- secretarul comisiei : Mihălceanu Laurentiu,consilierul primarului;
Art.2. Se constituie comisia de clasare şi declasare a mijloacelor fixe , obiecte de
iventar în următoarea componenţă :
- preşedintele comisiei : Spita Danut , primarul comunei ;
- scretarul comisiei
: Giantău Paul , secretarul primăriei ;
- membru
: Diaconu Petrică , director scoală ;
„
: Cantemir Daniel , secretar şcoală ;
Art.3. Inventarierea va începe la data de 16.11.2011 şi se va termina la data de
30.12.2011.
Copii de pe prezenta Dispozitie va fi comunicată la Institutia Prefectului judetului
Iasi ,pentru controlul legalităti,contabilului primăriei ,membrilor comisiei si va fi
adusă la cunostintă publică prin afisare.
Dată astăzi 11.11.2011
PRIMAR,
Ing.D.Spită
Vizat pentru legalitate
Secretar ,
P.Giantău

