
                                                                    

                       

    

Comuna Padureni, judetul Vaslui, telefon/ fax 0235/485785
                         e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

DISPOZIŢIA Nr. 208/2021

privind constituirea comisiei de inventariere pentru anul 2021,  a bunurilor 
din Consiliului Județean Vaslui, aflate in administrarea 

Consiliului Local Pădureni, judeţul Vaslui 

Având în vedere:

- Adresa  nr.  12683  din  03.09.2021  a  Consiliului  Judetean  Vaslui  ,  referitor  la
inventarierea bunurilor  date în administrare unităţilor administrative  teritoriale ,
ale judeţului Vaslui ;

-  referatul Serviciului Contabilitate nr. 4322 /29.09.2021 prin care se propune
constituirea comisiei  de inventariere a bunurilor  din patrimoniul  Consiliului
Judeţean Vaslui, date in administrarea Consiliului Local Pădureni  pentru anul
2021;

-  prevederile  art.7  alin.  (1)  din  Legea  Contabilităţii  nr.82/1991,  republicată
2015;

- prevederile  Ordinului  Ministrului  Finanţelor  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  prevederile  Ordonanței  de  Urgență  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

DIACONU TEMISTOLCE primar al comunei Pădureni, judeţul Vaslui ;

D  I  S  P  U  N :

Art.1-  Se constituie comisia de inventariere pentru anul 2021, a bunurilor  din
patrimoniul  Consiliului  Judeţean  Vaslui  date  in  administrarea  Consiliului  Local
Pădureni in următoarea componenţă: 

           Președinte: -Popov Sergiu-Lucian; 

               Membrii: - Ţigănaşu Ionuţ – Alexandru;

              -Popa Eliza . 

                    



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

- rãspunde de efectuarea lucrãrilor de inventariere potrivit prevederilor legale;
-  inventariază  activele  fixe  şi  obiectele  de  inventar  date  în  adminstrare  unitatii,
achiziționate  în  cadrul  proiectului  SMIS 48436 –  "Implementarea unei  soluţii  de E-
Guvernare  la  nivelul  judeţului  Vaslui  pentru  eficientizarea  serviciilor  publice  in
sprijinul cetăţenilor şi mediului de afaceri".

- completează listele de inventariere olograf, lizibil, în două exemplare şi la finalizare va
transmite un exemplar Consiliului Județean Vaslui, pe bazã de proces-verbal.

         Art.3- Inventarierea  se va desfãşura în perioada  01.10.2021-04.10.2021.

         Art.4- Prezenta  dispozitie abrogă prevederile  Dispoziţiei nr. 224 /2020.

         Art.5- Rezultatele inventarierii se vor consemna într-un proces verbal semnat de
membrii comisiei de inventariere care împreunã cu listele de inventar, vor fi transmise în
termen  de  7  zile  de  la  terminarea  operaţiunilor  de  inventariere  Consiliului  Judetean
Vaslui. 

          Art.6-  În vederea ducerii la îndeplinire, copii dupã prezenta dispoziţie se vor
comunica persoanelor nominalizate la art.1.    

   Pădureni, 30 septembrie 2021 

    PRIMAR,

Diaconu Temistocle 

                                                                                  

Avizat pentru legalitate:

Secretar  general UAT Pădureni

Munteanu Mirela                                                                                          


