
ROMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
PRIMAR

DrsPozITrA NR. 90t2020
privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea qi actualizarea inventarului bunurilor care

alcituiesc domeniul public qi privat al comunei Moacqa pentru anul2020

Primarul Comunei Moacqa, jude(ul Covasna;
Av6nd in vedere Referatul de aprobare w.2.489117 .12.2020 al Primarului comunei Moacga;
Vizind Hot[rirea Consiliului Local al comunei Moacga nr. 65/2020 privind inventarierea anuald a

bunurilor care alcituiesc domeniul public qi privat al comuneii Moacqa;
in conformitate cu prevederile:
- art.5-7 din H.G. nr. 39212020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului

bunurilor care alcituiesc domeniul public qi privat al comunelor, al oraqelor, al municipiilor qi al judetelor;
- art. 6 din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate public6, cu modificirile qi complet6rile

ulterioare;
- art. 285, art.286 alin. ( I ), alin. (4),289 alin. (2), alin. (3), qi alin. (4), art. 354-355, art. 357 alin. ( 1),

(2) qi (3) din Ordonan{a de urgenf[ a Guvernuluinr.5Tl20l9 privind Codul administrativ, cu modificirile qi

completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d, alin.(5) lit. d gi art. 196 alin. (1) lit. b din Ordonanfa de

urgenfi a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
DISPUNE

Art. 1. - incepdnd cu data de 17 decembrie 2020 se constituie comisia speciali pentru intocmirea qi

actlualizarea inventarului bunurilor care alcituiesc domeniul public Ai privat al comunei Moacqa, in
urmdtoarea componenfi:

Pre;edinte: Dl. Deszke J6nos, primarul comunei Moacqa.
Membrii titulari: D-na Ftilop-Fuer M. Zelinda, secretar general al UA'I comuna Moacqa;

D-na F6bi6n Ir6n, referent in cadrul Compartimentului financiar-contabil,

Dl. OlSh-Badi Melinda, consilier, in cadrul Compartimentului agricol;
D-na Sinka Kinga-M6nika, inspector Compartimentului financiar-contabil,

D-na MolnSr Hajnal, persoanl responsabili cu atribu{ii de asistenfi social6;
Dl. Korodi Zoltan-Bama, consilier in cadrul Compartimentului agricol.

Art.2. - (l) Comisia constituitd potrivit prevederilor art.7, iqi va desftEura activitatea in perioada
| 1 . 1 2.2020 -3 1 .12.2020.

(2) Cornisia va efectua inventarierea tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor
proprii din patrimoniul public Ai privat al comunei Moacqa.

Art. 3. - Prezenta dispozilie se va afiqa pe toatd durata lucrlrilor de inventariere, la loc vizibil. la
sediul Primdriei Moac;a.

Art.4. - Dispozilia nr.75120.10.2020 privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea qi

actualizarea inventarului bunurilor care alcltuiesc domeniul public gi privat al comunei Moacga se abrogd.
Art. 5. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei se insircineazl membrii Cornisiei gi Cornpartimentul

financiar-contabil, impozite gi taxe, din caclrul aparatului de specialitate al Frimarului Comunei Moacga

impozite qi taxe;

impozite Ei taxe.
Membrii supleanfi:

Moacqa, la 1 7 decembrie202D.

PRIMAR*W" Contrasemneazil
Secretar general al comunei

Fiiliip-Fuer M. Zelinda
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