COMUNA ICOANA
JUDETUL OLT

Dispozitia nr. 22 din 10.02.2020
pentru constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului public si privat
al Comunei Icoana, judetul Olt

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile :
a) art. 196 alin. (1) lit. b), art. 289, art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate
în patrimoniul instituţiilor publice;
f) 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;
g) Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor,
oraselor, municipiilor si judetelor ;
h) Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ,
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dispozitia primarului nr. 133/08.07.2016 – delegare atributii viceprimar, având în
vedere dispoziţiile art. 155 alin. (1), lit. d), alin. (5,) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
PRIMARUL COMUNEI ICOANA emite următoarea dispoziţie :

Art. 1. - Se constituie Comisia centrala de inventariere a patrimoniului public si
privat al comunei Icoana, în următoarea componenţă :
1. Chirita Nastase - viceprimar - preşedintele comisiei
2. Nicolaita Viorel – secretar general - secretarul comisiei;
3.Matei Florin Dragos–consilier superior comp. Financiar-contabil - membru;
4.Mihaescu Emilia Florentina –inspector asistent comp. Agricol- membru
5.Scarlat Virgil – consilier superior comp. Agricol - membru
Art. 2. Se constituie

comisia

de

inventariere

a activelor fixe corporale,

respectiv terenuri, constructii, mijloace transport, echipamente tehnologice, aparate si
instalatii de masurare si control, mobilier, aparatura birotica, alte active fixe cat si a
obiectelor de inventar formata din :
1. Bouleanu Olivia – consilier achizitii publice- presedinte comisie
2. Ciucescu Daniela – inspector asistent – membru
3. Mateescu Ionica – referent superior – membru
Art. 3. Gestiunile supuse inventarierii sunt : Primaria Icoana, Statie alimentare cu
apa, Camin cultural, Biblioteca .
Art. 4. - Operaţiunile stabilite se vor efectua folosindu-se metoda cantitativvalorica şi se va desfăşura începand cu data emiterii prezentei dispozitii pana la sfarsitul
lunii martie 2020 .
Art. 5. - Comisiile vor răspunde de modul în care se vor efectua operaţiunile de
inventariere şi casare iar activitatea acestora va fi sprijinita de catre ceilalti specialisti
din aparatul propriu al primarului .
Art. 4. – Valorificarea inventarierii se va face de catre contabilul Primariei
comunei Icoana, domnul Matei Florin – consilier superior in cadrul comp. Financiarcontabil .
Art. 5. - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului Judeţul Olt și persoanelor nominalizate .
PRIMAR ,

Contrasemnez :

ANCUTA GABRIELA

SECRETAR GENERAL
NICOLAITA VIOREL
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