ROMA]\IA
.IUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL

!

PRTMAR

S.

DISPOZITIE Nr. z7/Z\Zt
privind desemnarea gestionarilor din cadrul UAT Comuna Avram Iancu
Primaml Consiliului Local Avram Iancu
AvAnd in vedere prevederile:

Legii contabilitilii nr 82/1991cu modificlrile gi completirile ulterioare;
Ordinului ministrului finan(elor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea
efectuarea inventarierii elementelor de naturaactivelor, datoriilor gi
capitalurilor proprii,
o Hot5rarii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare

'
o

gi

a Legii

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale gi necorporale,
cu modificdrile gi
completlnle ulterioare:
r Ordinului ministrului economiei qi finanjelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
' Procedurii operationale privind orgarizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului comunei Avram

In temeiul
administrativ;

prevederilor art.196 alin.(l) lit.b)

si aft.lgl alin.(l) din OUG

nr.5i/zOl9 privind Codul

DISPUNE:

Art' 1' Se desemneazl
persoane:

ca gestionari

in

cadrul UAT Comuna Avram Iancu urmdtoarele

A) Persoana pentru gestionarea tuturor bunurilor din Domeniului public qi privat al
UAT
Comuna Avram Iancu este domnul
., consilier asistent

B) Persoana pentru gestionarea bunurilor
Comunald, este doamna
, bibliotecar.
muzeograf

de la Caminul Cultural si Biblioteoa

C) Persoana pentru gestionarea bunurilor de la Muzeu, este domnul

D) Persoana pentru gestionarea bunurilor natura combustibililor gi lubrefianlilor
precum bunurile de la plqunat este domnul
, muncitor.

Art. 2 Atributriile persoanei desemnate prevlzute 1a aliniatul (i), (a), sunt urmatoarele.
- Rbspunde de bunurile'existente qi de cele ce vor intra in inventarul Comunei Avram Ibncu,
- Semneazd aldtui de gestionarul bunurilor inventariate listele de inventariere, precum gi

recepliile qi bonurile de consum

Art. 3 Prezenta dispozitie se poate ataca potrivit prevederilo r Legli contencio sului admini strativ
nr. 554/2004 in termen de 30 de zile'de la comunicare.
Art. 4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii , ii revine doamnei
avind funcfia de consilier superior.
Art.S Prezenta dispozitie se inainteaza si se comunica : - Institutiei Prefectului Judetul
Alba, - Comparimentul contabilitate din cadrul primf,riei, - Persoanel or in cauzd. - Dosar primarie.
Avram lancu la, OS-02-Z0ZL
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p.Secretar general a I comunei,
Consilier principal,
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