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D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea Comisiei de inventariere, pentru anul 2020, a bunurilor din patrimoniul 

Consiliului Judeţean Vaslui, aflate în administrarea Consiliului local Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- referatul compartimentului Finanţe - contabilitate prin care se propune constituirea 

Comisiei de inventariere a bunurilor din patrimoniul Consiliului Judeţean Vaslui, date în 

administrarea Consiliului Local Griviţa pentru anul 2020; 

- prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 55, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 
 

Art. 1. - Se constituie Comisia de inventariere, pentru anul 2019, a bunurilor din patrimoniul 

Consiliului Judeţean Vaslui date în administrarea Consiliului local Griviţa în următoarea 

componenţă:  

- Ioan Dabija: viceprimar - preşedinte; 

- Maria Nistor: consilier - membru; 

- Dan Apostu: referent - membru. 

Art. 2 - Comisia constituită potrivit art. 1, îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- răspunde de efectuarea lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale; 

- inventariază activele fixe date în adminstrarea instituţiei, achiziţionate în cadrul proiectului 

SMIS 26665– Sistem de management integrat al deşeurilor;   

- completează listele de inventariere olograf, lizibil, în două exemplare şi la finalizare va 

transmite un exemplar Consiliului judeţean Vaslui, pe bază de proces-verbal. 

Art. 3 - Inventarierea  se va desfăşura în perioada 18.09.2020 – 30.09.2020. 

Art. 4 - Rezultatele inventarierii se vor consemna într-un proces verbal semnat de membrii 

Comisiei de inventariere care împreună cu listele de inventar, vor fi transmise, în termen de 7 zile 

de la terminarea operaţiunilor de inventariere, Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 

 

 

 

Griviţa, 17 septembrie 2020 

Nr. 193 

mailto:grivita@vs.e-adm.ro

