
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARUL  

COMUNEI 

GURA VITIOAREI 
 

                                      
                                 

                                  DISPOZI IE 

   pentru modificarea şi completarea dispozi iei nr.603/16.11.2017 privind 

constituirea comisiilor de inventariere si de casare a patrimoniului institu iei  
               Primăria comunei Gura Vitioarei pentru anul 2017 

 
          Având in vedere prevederile art.7 alin.1si urmatoarele din legea contabilitatii 
nr. 82/1991, republicată , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si 
prevederile Ordinului de Administraţie Publică nr.2861/9.10.2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor si capitalurilor  proprii , cu modificarile si completarile 
ulterioare , 
         Luând act de referatul nr.2772/7.05.2018 al biroului contabilitate , impozite si 
taxe , 
         În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1si art.115 alin.1 lit.a, alin.2 şi alin.5-alin.7 
din legea nr. 215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată , cu 
modificarile si completarile ulterioare  , 
         Primarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
 
                                    DISPUNE : 

 
ART.1 – Se modifică şi se completează componenţa comisiei de inventariere a 
patrimoniului instituţiei Primăria comunei Gura Vitioarei constituită pentru anul 
2017, în vederea finalizării activităţii de inventariere, prin prelungirea termenului 
de la data de 31.12.2017  la data de 31.05.2018 , care va avea următorii membri : 
               Dumitrescu Elena -Corina – preşedinte 
               Zamfir Angela Mădălina – membru 
               Iordache Cristinel – membru 
               Şoaită Letiţia- membru 
               Bodeanu Elena –Tania - membru 



ART.2-  Se modifică şi se completează componenţa comisiei de casare a bunurilor 
instituţiei Primăria comunei Gura Vitioarei constituită pentru anul 2017, în vederea 
finalizării activităţii de inventariere , prin prelungirea termenului de la data de 
31.12.2017  la data de 31.05.2018 , care va avea următorii membri : 
                    Muşat Andreea Luiza – preşedinte 
                    Nicolescu Georgiana Lavinia– membru 
                    Moldoveanu Tatiana -  membru 
ART. 3 – Inventarierea patrimoniului instituţiei se va desfasura in perioada 
7.05.2018 - 18.05.2018 , iar persoana responsabilă cu verificarea evidenţelor, 
confirmarea si înregistrarea diferenţelor până la data de 31.05.2018 este Iordache 
Liliana –Narcisa, consilier contabil. 
ART.4-  Extrasele de cont pentru creanţe persoane fizice si persoane juridice se 
vor întocmi , verifica şi confirma de catre Nicolescu Georgiana Lavinia şi 
Constantin Nicoleta , inspectori de specialitate impozite si taxe. 
ART.5 - Extrasele de cont pentru obligatiile fata de terti si situaţiile analitice 
distincte pentru justificarea soldurilor sintetice care nu contin bunuri se vor 
întocmi, verifica si confirma de catre Şoaită Letiţia , inspector cheltuieli. 
ART.6 – Prezenta dispoziţie modifică şi completează în mod corespunzător 
dispoziţia nr.603/16.11.2017 privind constituirea comisiilor de inventariere si de 
casare a patrimoniului instituţiei Primăria comunei Gura Vitioarei pentru anul 
2017. 
ART.7- Prezenta dispoziţie se comunică institutiilor abilitate si persoanelor  
interesate prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei.  
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