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                                                             DISPOZIȚIA NR.155/30.12.2022 
              privind constituirea comisiei pentru inventarierea elementelor de natura activelor , 

datoriilor si capitalurilor proprii , patrimoniului comunei Arieșeni 
       Primarul comunei Arieseni, județul Alba; 
              Având in vedere: 

• - art.15 alin.(2), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
•  art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
•  art.209, art.357 și art.607 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificat şi completat ulterior ;   
• prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii; ale legii contabilității nr. 82/1991 , 
republicata , modificata si completata ; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , modificata si 
completata ; ale OUG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul 
instituțiilor publice , modificata si completata ;  
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit.,,d”, alin.(5) lit.,,d” si art. 196 alin.(1) lit.,,b’’ din O.U.G nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;                                                        
       

DISPOZIȚIE: 
 Art. 1. Se constituie comisia pentru inventarierea bunurilor elementelor de natura activelor , datoriilor si 

capitalurilor proprii , patrimoniului comunei Arieseni in următoarea componență : 
  Președinte : Pașca Diomid-Mihai  - viceprimar 

   Membrii : Ștefănuț Daniel – inspector principal,  
                Gligor Ioan-Vasile- consilier asistent,  
                                               Lazea Ciprian Vasile-inspector asistent ,  
                                               Ivan Eugenia- consilier asistent  
 Art.2 Comisia constituită prin prezenta are atribuțiile, competențele și responsabilitățile stabilite prin actele 

normative în vigoare privind inventarierea elementelor de activ și pasiv. 
 Art. 3. Operațiunea de inventariere se va desfășura prin numărare si consemnare in ,, Liste de inventariere “ 

cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii ,  în perioada 03.01.2023- 
15.01.2023. 

 Art. 4. Comisia de inventariere prevăzută la art.1  va efectua propuneri privind casarea mijloacelor fixe , a 
obiectelor de inventar si a materialelor. 

   Art.5 După finalizarea inventarierii va fi întocmită situația scoaterii din inventar a bunurilor și casare 
acestora. 

Art.6. Începând cu data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 
 Art.7. Secretarul comunei Arieșeni, județul Alba, va comunica dispoziția Instituției Prefectului județului 

Alba pentru efectuarea controlului de legalitate, dlui Primar, persoanelor nominalizate și o va aduce la cunoștința 
publică prin afișarea pe pagina de internet a primăriei.   

 
Primar,                           contrasemnează pentru legalitate, 
Gheorghe PANTEA                                                                                 pt secretar general, 
                       inspector asistent 
                       Ionel-Viorel BELEI 
 
 


