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DISPOZIŢIE 

privind constituirea Comisiei de Inventariere a patrimoniului Comunei Roseţi pentru anul 2019 

 

 Râjnoveanu Nicolae, Primarul comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, 

 Având în  vedere: 

 - Raportul nr.738/30.01.2020 întocmit de Apostol Georgeta, inspector cheltuieli la compartimentul 

Resurse Umane-Buget, prin care propune efectuarea inventarierii patrimoniului comunei Roseţi pentru anul 

2019, conform planului de organizare întocmit în acest sens; 

 - Prevederile art.1, alin.(2), art.7 alin.(1),(3), art.8 ,art.9 alin.(1) si (2) din Legea nr. 82/1991 privind 

legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            -Prevederile Anexei la O.M.F.P.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventariarii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

-Prevederile art. 535, art. 553-554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

  -Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 -Prevederile art. 289-290, art. 357 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările 

și completările ulterioare 

 

DISPUN: 

 

Art.1. Se constituie Comisia de Inventariere a patrimoniului comunei Roseţi pentru anul  2019, în 

următoarea componenţă: 

  1. Tănase Lavinia…………………Preşedinte, 

  2. Dragomir Maria…………….…..Secretar, 

  3. Culea Mariana ………………....Membru, 

  4. Urse Alexandru ………………. Membru, 

  5. Negoiţă Marian-Cosmin.……….Membru, 

  6. Adam Sofica-Mihaela ………....Membru. 

Art.2. Comisia de inventariere va răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit 

prevederilor legale şi conform planului de organizare întocmit în acest sens. Rezultatele inventarierii se vor 

înscrie la finalul lucrărilor, într-un proces verbal care va fi aprobat de către ordonatorul de credite. 

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de persoanele desemnate la art. 1 şi va fi  comunicată 

autorităţilor interesate, conform legii şi afişată la avizierul Primăriei Roseţi, prin grija secretarului general al 

comunei Roseţi. 

 

 

PRIMAR,                                                                                                                    Contrasemnează, 

Nicolae RÂJNOVEANU                                                                                            Secretar general 

 Lavinia TĂNASE 

 

 

 

Nr.40                                                                                                  

Emisă la Roseţi                  

Astăzi,30.01.2020                                                     


