
CONSILIUL LOCAL MOVILENI           

JUDETUL IASI 

H O T A R A R EA NR. 123 
DIN 20.12.2018 

 
 privind   constituirea comisiilor pentru inventarierea anuala a patrimoniului 

primariei si a unitatior de cultura din comuna Movileni, judetul Iasi,    
 
Consiliul Local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data 

de 20 .12.2018. 
Avand in vedere Referatul  nr.8548/03.12.2018 inaintata de catre d-na Rusu 
Cristina Andreea ,consilier superior cu atributii de contabil prin care solicita 
constituirea comisiilor pentru inventarierea anuala a patrimoniului primarieir 
si a unitatior de cultura din comuna Movileni, judetul Iasi,    

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.8612 a primarului comunei 
Movileni prin care propune constituirea comisiilor pentru inventarierea anuala 
a patrimoniului primarieir si a unitatior de cultura din comuna Movileni, judetul 
Iasi,    

Avand in vedere  prevederile art. 7 şi art. 8, alin. (1) din Legea nr. 
82/1991 -Legea contabilităţii republicată,  

Avand in vedere prevederile punct. 2, alin (1) şi punct 6 din Ordinului 
nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind inventarierea elementelor 
de natură activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

Avand in vedere dispozitiile  Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale  republicată, 

Avand in vedere  Hotărârea Guvernului nr. 1553/2003 privind 
reevaluarea imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 
fixe ; 

Avand in vedere   Ordonanţa Guvernului  nr. 81/2003 privind 
reevaluarea şi amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Avand in vedere  Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, pentru 
aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, modificată şi referatul  întocmit de compartimentul financiar  
contabil din aparatul de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 14006 din 
04.12.2017 ; 



Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 
8681,8682 si 8683 din 18.12.2018. 

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică; 

În temeiul art. 63 alin 1.lit d.)  alin.5  lit.d) , art. 68 alin. 1 şi art.115 
alin.1 lit.a) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
       

 
HOTARASTE: 

 
ART. 1 –Se constuie  comisia pentru inventariere anuala a patrimoniului 

Primariei si a unitatior de cultura din comuna Movileni, judetul Iasi, dupa cum 
urmeaza:  

  Presedinte – Frunza Mihai - viceprimar 

Secretar     - Sava Emilia – inspector superior compartiment Cadastru 

 Membri;  -  Pirvan Flavius, inspector principal compartiment Urbanism 

       - Zaborila Mihai, referent superior, compartiment Registrul Agricol 

       - Galan Madalina Elena, referente asistent, compartiment Asistenta 
sociala 

       -Acatrinei Lacramioara, referent superior, compartiment Stare 
Civila. 

Art. 2 Se constituie comisia de casare, declasare a patrimoniului 
primăriei şi a unităţilor de cultură din comuna Movileni, judetul Iasi, după cum 
urmează: 

Preşedinte: Frunza Mihai 

Membru:  Zaborila Mihai  

Membru:  Acatrinei Lacramioaraa 

Art. 3 Se constituie comisiile de recepţie a bunurilor achiziţionate la 
primăria comunei şi la unităţile de cultură din comuna Movileni, judetul Iasi, 
după cum urmează: 

Preşedinte: Frunza Mihai  



Secretar: Zaborila Mihai 

 
Membri: Pirvan Flavius 

Galan Madalina Elena 

Sava Emilia 

Acatrinei Lacramioara 

 Art. 4 Inventarierea patrimoniului primăriei se va efectua în perioada 
05.12.2018 – 20.12.2018 

 Art. 5 Inventarierea, recepţia, clasarea şi declasarea se va efectua 
asupra mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materiale şi mijloace băneşti, 
alte valori aflate în gestiunea primăriei şi a unităţilor subordonate, precum şi 
a patrimoniului preluat de la CAP. 

 Art. 6 Inspectorul  contabil al primăriei va asigura valorificarea 
inventarului primăriei, în termen de 10 zile de la efectuarea acestuia. 

Art.7– Prezenta hotarare va fi comunicata in copie primarului si 
secretarului comunei, membrilor Consiliului local Movileni, Consiliului Judetean 
Iasi, Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru controlul legalitatii, si va fi 
facuta publica prin afisare prin grija secretarului comunei. 

 
 
                                          Presedinte de sedinta 

Bura Constantin 
 
 
 
 
 
 
 Contrasemneaza pentru legalitate, 
             –Secretar 
           Ancuta Carmen 
 

 

 



	


