ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORAŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR.14/2019
privind numirea unor comisii de recepţie la nivelul Primăriei Municipiului
Orăştie şi Serviciile Publice subordonate Consiliului Local Orăştie

Primarul Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere Referatul Direcţiei Economice nr.72/2019, prin care se
propune numirea unor comisii de recepţie a furniturilor de birou, materialelor de
curăţenie, materialelor consumabile, biletelor, certificatelor, cărţilor, materialelor
de reparaţii şi întreţinere, pieselor de schimb, combustibililor, alimentelor,
medicamentelor şi materialelor sanitare şi a obiectelor de inventar la nivelul
Primăriei Municipiului Orăştie şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local
Orăştie.
În temeiul prevederilor art. 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1.4. din Normele
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul MFP nr 1917/2005,
precum şi ale art. 63, alin.(1), lit. d, alin.(5), lit. a şi c şi ale art. 68,alin.(1) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
DISPUNE:
Art.1.Numeşte comisia de recepţie a bunurilor materiale consumabile şi a
obiectelor de inventar, la nivelul Aparatului de Specialitate al Primarului
Municipiului Orăştie, S.P.C.L.E.P., Biblioteca Municipală ,,Sebastian Bornemisa”
Orăştie, Casa de Cultură ,,Alexandru Grozuţă” Orăştie şi Administraţia Pieţelor, în
următoarea componenţă:
1.ing. Roşu Marina Claudia –inspector ADPP –Preşedinte
2.ing. Chioveanu Cornel –consilier ADPP –Membru
3.ec. Bălăneanu Aniela Camelia –inspector Direcţia economică –Membru

Art.2.Numeşte comisia de recepţie a bunurilor materiale consumabile şi a
obiectelor de inventar la nivelul SPAS Orăştie (CSV, Creşă, Cantina de ajutor Social,
Servicii Comunitare), în următoarea componenţă:
1.Cibian Oana –inspector SPAS –Preşedinte
2.Sandu Anca –inspector SPAS –Membru
3.Steţco Monica –inspector SPAS –Membru
Art.3.Numeşte comisia de recepţie a bunurilor materiale consumabile şi a
obiectelor de inventar la nivelul S.P.G.M. (Cimitire, Salubrizare), în următoarea
componenţă:
1.Ferdeş Alexandru –Sorin –referent S.P.G.M. –Preşedinte
2.Bogdănescu Petru –referent S.P.G.M. –Membru
3.Şotîlcă Veronica –muncitor calificat –Membru
Art.4. Comisiile sus menţionate îşi vor desfăşura activitatea cu respectarea
procedurii operaţionale privind recepţia, înregistrarea şi gestionarea materialelor
consumabile şi a obiectelor de inventar, aprobată la nivelul Primăriei Municipiului
Orăştie şi Serviciile Publice subordonate Consiliului Local Orăştie.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
membrii comisiilor.
Art.6. Prezenta dispoziţie se poate contesta în condiţiile Legii
Contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.7.Prezenta dispoziţie se comunică:
-Instituţiei Prefectului –judeţul Hunedoara;
-Membrilor comisiilor;
-Direcţiei Economice.
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