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 din 09.06.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.131 

privind desemnarea comisiei de inventariere a patrimoniului Comunei Bod 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.11794 din 04.06.2020 , întocmit de Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu 

Economic; 

▪ Art.7 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datorii și capitulatorii proprii, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se desemnează comisia de inventariere a patrimoniului Comunei Bod, în următoarea componență: 

a) Președinte:  Daniela-Laura AXENIE - Secretar general; 

b) Membru: Ionela-Mirela MEDREA - inspector Compartimentul Agricol și Mediu; 

c) Membru: Elena NEGURĂ - inspector Compartimentul Taxe și Impozite; 

d) Membru: Ioana DOBRE - inspector Compartimentul Stare Civilă și Evidența Populației; 

e) Membru: Cristina TRĂNCAN - referent Registratură, Arhivă și Relații cu publicul; 

Art.2 Inventarierea se va desfășura în perioada 15.06.2020 – 30.06.2020. 

Art.3 Rezultatele inventarierii și procesul-verbal centralizator se vor înregistra până la 30.06.2020. 

Art.4 Instruirea membrilor comisiei de inventariere, referitoare la modul de desfășurare a activităților, se va 

realiza pe bază de documentar, prin grija Șef Serviciu Economic, în  data de 15.06.2020. 

Art.5 Începând cu data de 09.06.2020 orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 

Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1 și Șef Serviciu 

Economic. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


