
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.124 
              Privitor la: - constituirea comisiei de inventariere generală a patrimoniului public și 
privat al comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 

 
            Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 

  Văzând referatul nr.5925 din 21 noiembrie 2022, întocmit de viceprimarul comunei, 
prin care se propune aprobarea comisiei de inventariere generală a patrimoniului public și 
privat al comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 

  În conformitate cu dispoziţiile pct.2, alin.1, lit.a şi pct.6, alin.1 din  anexa Ordinului 
nr.2861 din 09.10.2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, art.7 al.(1) din 
Legea nr.82/1991, a contabilității, republicată 4, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și art. 155 alin. 5, lit.d și e din Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
           Emite următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

      Art.1 -  Se aprobă constituirera ,,Comisiei de inventariere generală a patrimoniului public 
și privat al comunei Șirineasa, județul Vâlcea, cu următoarea componență nominală: 

1. - Bîzgan Gheorghe  -viceprimar –presedintele comisiei; 
2. - Cican Carmen -referent – secretarul comisiei; 
3. - Hîldan Maria – referent superior,-membru 
4. - Olaru Daniela - referent -membru 
5. - Codin Gabriel  - muncitor –membru 

 Art.2 –Metodele generale de desfășurare a inventarului sunt cele prevăzute de Ordinul 
nr.2861 din 09.10.2009, iar documentele specifice sunt cele prevăzute de Ordinul 
nr.3521/2008, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.3. – Comisia aprobată în art.1 al prezentei prin compartimentului contabilitate 
buget-finanțe, impozite și taxe locale asigură efectuarea și predarea inventarului general al 
patrimoniului public și privat al comunei. 
            Art.4 – Dispoziţia se comunică 
                                    - membrilor comisiei;  
                                    - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate;  
 

ȘIRINEASA, 23.11. 2022 
 
           Primar,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                             Secretar general comună, 
 
       Ion STREINU                                                               jurist Paul GH. POPESCU 
 
 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex. – nr. ex.7; 

 


