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DISPOZIŢIA NR. 293/06.12.2021 

privind numirea persoanei responsabile cu organizarea lucrarilor de inventariere a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale Primariei Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu 
 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:  

 -Referatul nr. 20194/06.12.2021,îintocmit de primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, 

privind numirea persoanei responsabile cu organizarea lucrarilor de inventariere a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale Primariei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

 -Prevederile art. 1, alin. (2) , art. 7 si art.8 din legea nr. 82/1991-legea contabilitatii, republicata; 

 -Prevederile art. 2 din Ordinului Ministerului finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii; 

 -Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Prevederile art. 155, alin. (1), lit. “d” si alin. (5), lit. „a” lit. „d” din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul Administrativ cu  modificările și completările ulterioare;  

În temeiul  prevederilor art. 196 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu  

modificările și completările ulterioare, emite următoarea 
 

 

DISPOZIȚIE  
 

Art.1. Se numește persoana responsabilă cu organizarea lucrărilor de inventariere a elementelor 

de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Primariei Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu, d-na. MIROIU ILINCA, administrator public al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu.  
 

Art. 2. Atribuțiile prevazute la articolul 1 al prezentei dispoziții se vor înscrie în fișa postului 

administratorului public al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, d-na. MIROIU ILINCA.  

 

Art. 3. Prezenta dispoziție se va comunica de către secretarul general al comunei, prin 

intermediul Compartimentului Relații cu Publicul și R.E.C.L., persoanei în cauză, Compartimentului 

Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale și Instituției Prefectului Județul Giurgiu și va fi adusă la 

cunoștință publică.  
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