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DISPOZIŢIE

privind constituirea comisiei pentru casarea  obiectelor din  inventarul patrimoniului

Primăriei comunei Şanţ;
Szabo Ioan primarul comunei Şanţ.

Având în vedere ; - referatul secretarului corn. Şanţ înregistrat sub nr. 423 din 01
februarie 2018, prin care propune numirea unei comisii pentru casarea obiectelor scoase din

uz din patrimoniul Primăriei corn. Şanţ;
-prevederile O.Guvernului nr.l 12 din 31 august 2000 pentru regle

mentarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin

Legea nr. 246/2001,
-prevederile H. Guvernului României nr. 2139/30 noiembrie 2004,

pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele nonnale de funcţionare a mijloa

celor fixe,
-prevederile Ordinului MF nr. 2861/9-10-2009 privind aprobarea

Normelor pentru organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, dato

riilor şi capitalurilor proprii,
-prevederile art.63 alin. (5) lit d din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală republicată.
în baza prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 Legea Administraţiei Publi

ce Locale republicată;

D I S P U N

Art.l. Se stabileşte comisia de casare de pe lângă Primăria corn. Şanţ în următoarea com

ponenţă;
1.Moisil Anton - viceprimar - preşedinte,
2.Flămând Lucia - inspector sistematizare - secretar,
3.Guşă Ioana - referent stare civilă - membru,
4.Radu Florina - consilier primar - membru,
5.Grapini Viorel - consilier - membru,
6.Iugan Augustin - consilier - membru,
7.Grapini Emil - secretar - membru.
Art. 2. Desfăşurarea lucrărilor de inventariere a obiectelor casate se va desfăşura la locul

de păstrare a acestora în baza fişelor de inventariere care fac parte integrantă din prezenta

dispoziţie.
Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează comisia stabilită la

art. 1.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa celor interesaţi şi se comunică cu Institu

ţia Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud în termen de 5 zile de la adoptare.


