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DISPOZIŢIE 

Referitor la: „constituire comisii inventariere bunuri aparţinând patrimoniului 

Primăriei municipiului Slatina, a creanţelor şi obligaţiilor fiscale faţă de terţi 

Avand "in vedere: 

referatul Direcţiei Generale Economice nr. 116 194 2Ş/j, 

prevederile art.7 din Legea nr. 82/1991 — Legea contabilităţii, republicată 

prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv; 

in temeiul dispoziţiilor art. 155 alin.(5) lit.d şi art. 196 alin.(1) lit.b din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 

dispune: 

Art.l. Se constituie comisia centrală de inventariere, in următoarea componenţă: 
1. Matei Ioana Ramona - preşedinte 
2. Stăncioiu Renati membru 
3. Nedeloiu Florina — membru 

Art.2. Se constituie comisia de inventariere a patrimoniului gestionat de Primăria municipiului 
Slatina (inclusiv bunuri achiziţionate din fonduri structurale), in următoarea componenţă: 

I. Maricescu Daniela - preşedinte 
2. Ciuchete Ana Maria Daniela - membru 
3. Şuşală Mihaela Cristina — membru 
4. Tufan Manuela - membru 
5. Dulea Claudia - membru 

Art.3. Se constituie comisia de inventariere a patrimoniului gestionat de Direcţia Generală 
Economică a Primăriei municipiului Slatina in următoarea componenţă: 

1. Sanda Emilia -preşedinte 
2. Nicola Roxana Caliopia - membru 
3. Lazăr Maria - membru 



Art.4. Se constituie comisia de inventariere a investiţiilor puse 1n fiincţiune total sau parţial, a 
investiţiilor in curs de execuţie, precum şi a investiţiilor sistate sau abandonate, 1n următoarea 
componenţă: 

/. Pătrăşcoiu Cristiana - preşedinte 
2. Abagiu Gheorghe Claudiu - membru 
3. Moanţă Daniela - membru 
4. Stoicănescu Reana — membru 

Art.5. Se constituie comisia de inventariere creanţe şi obligaţii faţă de terţi, disponibilităţi aflate in 
conturi la bănci şiin casieria unităţii,In următoarea componenţă: 

1. Fircoiu Simona -preşedinte 

2. Costea Monica Mădălina - membru 
3.0nică Andreea Camelia — membru 

Art.6. Se constituie comisia de inventariere a patrimoniului existent la Atelierul Victoria (in 
administrare), in următoarea componenţă: 

I. Hău Mihai Marcel -preşedinte 

2. Neagoe Adrian Mihai - membru 
3. Constantin Corina Florina - membru 

Art.7. Se constituie comisia de casare mijloace fixe şi obiecte de inventar, in următoarea 

componenţă: 
1. Barabaş Samir - preşedinte 

2. Dobre Dana Mirela - membru 
3. Geană Ionel D(`,lnuţ - membru 

Art.8. Comisiile constituite anterior au atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin 
actele normative in vigoare privind inventarierea elementelor de activ şi de pasiv 

Art. 9. Perioada de inventariere este 01 — 30.11.2022, iar valorificarea inventarului se va face 
până la 20.12.2022. 

Art.10. Prezenta dispoziţie va fi dusă la Indeplinire de comisiile instituite. 

Art.11. Prezenta dispoziţie va fi comunicată la: 

Institu-ţia Prefectului - Judeţul Olt; 

Primarul municipiului Slatina; 

Administratorul public; 

Direcţia Generală Economică; 

Persoanelor ce fac parte din comisii. 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai Ion ID TA 


