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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar –Membrii art.1 și art.2 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________Datel

e dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 în 

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  16.01.2022

 

DISPOZIȚIE nr.69 

privind constituirea comisie de inventariere a bunurilor ce aparțin Comunei Bod, precum și constituirea comisie de casare 

obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe având în vedere schimbarea gestionarului 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.10430/16.02.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr.10413/16.02.2022 întocmit de Anca-Simona UJFALVI BODEAN , Inspector Patrimoniu, 

Serviciul Economic; 

▪ HCL nr. 19/03.02.2022 privind modificarea organigramei, statului de funciții și statului de salarii din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunie Bod; 

▪ Dispoziția nr.40/07.02.2022 privind încetarea contractului de muncă al doamnei Aanca Simona UJFALVI BODEAN  

Inspector de specialitate, clasa I, treapta profesională II, Compartimentul Patrimoniu din cadrul aparatului de 

specilaitate al Primarului Comunei Bod; 

▪ OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

▪ Legea contabilițătii nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea Gestionarului nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură 

cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice; 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin(1) si 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: 

▪ Președinte: Crenguța Barbălată; 

▪ Secretar comisie: Maria Spanache; 

▪ Membru comisie: Ana Maria Stan; 

ART.2 Se constituie comisia de casare  a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe pe anul 2021, în următoarea 

componență; 

▪  Membru comisie: Magdalena Varga; 

▪ Membru comisie: Elena Negură; 

▪ Membru comisie:  Dorina Peter; 

ART.3 Inventarierea se va desfășura în perioada 21.02.2022 – 28.02.2022. 

ART.4 Rezultatele inventarierii și procesul-verbal centralizator se vor înregistra până la 01.03.2022. 

ART.5 Începând cu data prezentei dispoziții, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 

ART.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1, art.2  și Compartimentul 

contabilitate. 

                                                                                                                                                Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 
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