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DISPOZITIE
Referitoare la: constituire comisie pentru intocmirea si actualizarea inventarului

bunurilor din domeniul public al municipiului Slatina

Avand in v
- referatul nr. 4,2,9(9i 2020 at Directiei Administrare Patrimoniu;
- inventarul bunurilr ce apartin domeniului public al municipiului Slatina insu§it de HotArasrea Consiliul Local al

Municipiului Slatina prin Hotararea nr. 66/1999, cu modificArile i complenrile ulterioare ;
- Hotararaea Guvernului nr. 1355/2001 privind atestarea domeniului public at judetului Olt, precum §i at

municipiilor, ora§elor §i comunelor din judetul Olt — Anexa nr. 2 — Inventarul bunurilor care apar(in domeniului
public al municipiului Slatina;

- Hotararea Guvernului nr. 1553/2009 pentru modificarea §i completarea anexei nr. 2 la Honrarea Guvernului
nr. 1355/2001;

- dispozitiile art. 289 din Codul administrativ, cu privire la Inventarierea bunurilor imobile din domeniul public at

ounitatilor administrativ-teritoriale;
- prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republican, cu modificarile i complenrile ulterioare,
In conformitate cu prevederile art. 155 alin. 5 lit d) coroborate §u prevederile art. 196 alin.1 lit "b"din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:

Art. 1. (1) - Se nume§te comisia pentru intocmirea §i actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului
public al municipiului Slatina, in urmAtoarea componenn:

1. - George! Claudiu Stancioiu — viceprimar
2. - Otincelescu Mihaela — Set' Seiviciu Juridic - PrimAria Municipiului Slatin
3. - Petre Laura — Sef Birou Contabilitate — Directia Administrare Patrimoni
4 - Sorcoan Voichita — inspector pr. Birou E.D.P.P. - Directia Administrare Patrimoni
5.- Manea Ingrid Monica — Consilier Juridic — PrimAria Municipiului Slatina

(2) - Activitatea comisiei de inventariere constituitA potrivit alin. 1, va fi coordonan de domnul George]
Claudiu StAncioiu — Viceprimarul municipiului Slatina.

ID Art. 2. - (1) - Membrii comisiei constituitA potrivit dispozitiilor art. 1, vor actualiza inventarul bunurilor ce
apartin domeniului public at municipiului Slatina, in conformitate cu dispozitiile art. 289 alin. 4 -8 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, luand act de inventarul bunurilor ce apartin domeniului public at municipiului
Slatina insuit de Consiliul Local al Municipiului Slatina prin HotAraea nr. 66/1999, actualizat prin Hotararea nr.
20/18.01.2006, atestat de Guvern prin Hotararea nr. 1355/2001 — Anexa nr. 2, modifican i completata potrivit
anexei la Hotararea Guvemului nr.1553/2009, completat ulterior cu. bunuri al cAror invrentar a fost insqit prin
honrari ale Consiliului Local al Municipiului Slatina, precum i once alte modificari intervenite: actualizarea
valorilor de inventar, scoaterea din inventar a unor bunuri, i•ectjficliri cu privire la suprafefele imobilelor, denumiri,
etc.

(2) — Inventarul actualizat at bunurilor ce apartin domeniului public at municipiului Slatina, intocmit de
comisia numin la art 1, va fi supus aprobArii Consiliului Local at Municipiului Slatina, dupd indeplinirea
procedurilor legate prevazute la art. 289 alin. 9— 13 din Codul administrativ.

Art. 3. - Prezenta dispozitie se va comunica la: •
ectului - Judetul Olt;

i iului Slatina;
are Patrimoniu;
ominaliiati la art. 1.

Contrasemneaza,
Secretarul Generalal Munic ului Slatina,

Mihai o• PITA
2 •


