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DISPOZIŢIA Nr. 270
Privind constituirea  comisiei de inventariere a patrimoniului 

Primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
-  referatul  domnului  Dănilă  Valentin  -contabil  în  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  Comunei
Pădureni,  înregistrat  sub  nr.   5175   din  07.12.2020  ,  prin  care  solicită  inventarierea  anuală  a
patrimoniului  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui  precum  şi  numirea  comisiei  de  inventariere  a
mijloacelor  fixe  a  obiectelor  de  inventar  ,  materiale  şi  mijloace  circulante  aparţinând  Primăriei
comunei Pădureni judeţul Vaslui;
- prevederile art. 7 şi art. 8 din Legea contabilităţii nr 82/1991 republicată;
-  Ordinul  Misnitrului  Finanţelor  Publice  nr.  2861  /2009  privind  aprobarea  Normelor  pentru
organizarea inventarierii elementelor de natura datoriilor şi capitalurilor proprii; 

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; 
              Diaconu Temistocle , primarul comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 

D I S P U N :
          Art. 1. Se  constituie   Comisia  de inventariere a patrimoniului  Primăriei comunei Pădureni şi
unităţilor subordonate în următoarea componenţă:

 Pascal Costică-                            -   preşedinte
 Diaconu Timi-                              -   membru
 Ţigănaşu Ionuţ – Alexandru-         -  membru
 Hodorogeanu Nicoleta –               -   membru
 Mazilu Iulian -                              - membru

Art. 2. Inventarierea  mijloacelor fixe , a obiectelor de inventar şi a  materialelor se vor face de
către echipa de inventariere ,  la următoarele gestiuni:

1. Centrul de zi pentru copii „Prietenia”; 
2. Căminul Cultural Pădureni;
3. Primăria comunei Pădureni;
4. Bibliotecă;
5. Drumuri;
6. Serviciul de dezvoltare public apă, canal, transport, salubrizare. 

          Art. 3 Prezenta dispoziţie abrogă Dispoziţia nr.  224 din 17.12.2020.
          Art.4 De ducerea la îndeplinire a prezentei răspunde preşedintele comisiei domnul Pascal
Costică.
         Art.  5 Prezenta dispoziţie  se comunică  persoanelor  nominalizate  şi  Instituţiei  Prefectului
Judeţului Vaslui. 

                                                                     Padureni ,  7 decembrie  2020
         Primar,
Diaconu Temistocle                                                                                                       

  Avizat pentru legalitate,                                                                                                                                                                                                                                             
            Secretar general al comunei Pădureni 

                         Munteanu Mirela 
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