ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA TREZNEA
PRIMAR

DISPOZITIA Nr.94
Din. 15 decembrie 2020

privind constituirea Comisiei pentru inventarierea anuala a elementelor
de acttv si
pasiv ale Consiliului Local al comunei TREZNEA pentru anul 2020.
TRIMARUL COMUNEI TREZNEA
AvAnd in vedere .
-referatul compartimentului contabilitate, taxe si impozite din cadrul
aparatului
de specialitate al primarului comunei TREZNEA nr.2T04t15.12.2020:
-prevederile art. 7 si art.8 din regea nr. g2l1991-regea contabiritatii,
republicata;
-prevederile ordinului Ministerului finantelor publice nr. 2g6112009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului elemenielor
de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-prevederile arr.27 din Legea nr. 1\l1gg4 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile
si
completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr. 52r2003-rege privind transparenta decizionara in
administratia publica;
-prevederile art.155 alin.(i ), lit.d coroborat cu alin.(5) litera d) din OUG
Nr.57i2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul art.169 atin(1) lit..2 din OUG Nr.b7i2019 privind Codul
Administraiiv;

.

DISPUN:

Art.1.(1) se numeste comisia pentru inventarierea patrimoniur apartinand
consiliului Local al comunai TREZNEA pe anul 2020, in urmdtoarea
,
1. ]icug Anamaria - consilier superior _ pregedinte ;
"d',pon"nla
2. Filip Ana - inspector de specialitate _ membru ;
3. Chereches Bogdan Alexandru - membru
(2) Rezurtatere inventarierii vor fi consemnate in procesere verbare.
ra
care se vor atasa dispozitia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modiiicare
a termenelor, declaratiile luate personalului inalnte de inceperea inventarierii,
liitere
de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. procesui
verbal
va fi inregistrat la registratura si predat la biroul contabilitate, taxe si ihpozite
tatermenul final pentru inventanere.
Art.3. operatiunire de inventariere a patrimoniurui se va desfasura in
perioada lunii decembrie pe baza instructiuniior din Anexa
nr. 1 care face parte
integranta din prezenta dispozitie:

-

Art.4. Precizarile privind modul concret de desfasurare
a actiunii de
inventariere sunt cuprinse in Anexa nr. 2 care
face parte integranta din prezenta
dispozltie:
Art,5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se imputernicegte
comisia,desemnatd si compartimentur contabiritate,
taxe si impozite din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei TREZNEA
Art.6. Domnul viceprimar va prezenta rezultatul inventarului
dupd
finalizarea acestuia, consiriurui Locar rreznea pin"-.i" sfargitur
trimestrurui I al
anului

. .
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;

Ptezenla dispozilie se comunicd la :
Institutia prefectului judelului Sdlaj
Compartimentucontabilitate
Membrii comisiei ;
Dosar dispozitii;
wwr,v. primariatreznea. ro
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