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DISPOZIŢIE 

 

din   14.10.2014                                                                                                   nr. 200  -d                   
                                                                    
Cu privire la evaluarea costului bunurilor publice 

 

 În temeiul art. 4 (1) g), art. 13 (1) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 

435 din 28.12.2006, art. 3 (2), art. 29 (1) lit. g), art. 77 (1) din Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436 din 28.12.2006, art.9 (2) lit. i), j), k), art.11 (2), art.20 (3) din Legea 

privind administrarea proprietăţii publice nr.121 din 04.05.2007, art.13 (1) a), b), (2) d) , art. 17 

(1), (3), (4), art. 19 (1), (2), (3), (6) , art. 20 (1), e), art. 23 (1), (4), art. 24 (1) art. 29 (1), (2), (3),  

(g), (10), art.  36, art. 39, art.  43, art.  44  din Legea contabilităţii nr. 113  din 27.04.2007,  

DISPUN: 

 

1.  A numi următoarea componenţă a comisiei pentru evaluarea costului și stării bunurilor 

publice:      

    Preşedinte:     Florin Berejan          - viceprimar. 

    Secretar:        Vasile Vasluianu       - specialist pentru evidenţa patrimoniului. 

    Membri:    Corina Turutea          - contabil şef; 

                Ion Cazac                  - specialist reglamentarea relaţiilor funciare; 

                           Elena Musteață         - specialist reglamentarea relaţiilor funciare; 

                                          

2.  Comisia va evalua bunurtile transmise primăriei la sfîrșituil perioadei de arendă a saunei de la 

stadionul orășenesc în termen de pînă la 31.10.2014. 

 

3.  Rezultatele evaluării să fie folosite de către specialiştii primăriei, începînd chiar în procesul 

inventarierei pentru a aduce  în ordine evidența contabilă, pentru elucidarea drepturilor 

patrimoniale în cazuri contraversate. 

 

4.  Preşedintele comisiei, viceprimarul Florin Berejan: 

 -    va prezenta primarului propuneri de alocare a suportului financiar, material pentru buna 

activitate a comisiei; 

-   va atrage la desfăşurarea activităţii comisiei şi alţi specialişti necesari care nu-s prevăzuţi în 

componenţa  comisiei date, serviciile necesare; 

                     

5.  Specialistul pentru lucrări de secretariat d-na Lidia Erhan va aduce dispoziţia dată la 

cunoştinţa persoanelor vizate cu semnătura lor. 

 

 

 

 

 

               Primar                                                                   Gheorghe Raileanu 
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