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Cu privire la instituirea comisiei pentru
inventarierea bunurilor materiale qi a mijloacelor fixe

nr. I

in confbrmitate cu art.l0; ll7-130 al Codului Administrativ al Republicii Moldova
l6 din 19.07 .201 8, art.29 qi art.32 din Legea privind administralia publicd iocala nr.436-XVI

it:

din 28,12,2006, art.18 lit.e),art.24 alin.(1) din Legeacontabilit6tii nr.
oin 27 ap.,lie2007 cu
modificarile Pi completarile ulterioare qi cu prevederile pct.ll, pct.l2, pct.l5, pct.lg
alin.l),
pct.33 a Regulamentului privind inventarierea aprobat piin Ordinul Minlrt*tui
Finanlelor
nr,60 din 29.05,2012. dispoziliei Primarului municipiuiui Orhei nr.555-p din 20.11.2019
"Cu
privire la stabilirea atribu{iilor de funclie qi acordarea imputernicirilor", intru asigurarea
efecturdrii inventarierii bunurilor materiale gi mijloacelor fixe in cadrul Autoritdlii
exec-utive a
consiliului Municipal orhei, viceprimarul municipiului orhei DISpUNE:

l.

Se instituie comisia pentru inventarierea. bunurilor materiale gi a mijloacelor fixe
Autoritdlii executive a Consiliului Municipal Orhei, cu excepfia instituliilor din
subordine. in urmf,toarea qomponen|d:
PreEedintele comisiei

2'
3.

4.
5.

:

ZINICOVSCHI Svetlana - contabil qef in cadrul Primdriei municipiului Orhei;
Membrii comisiei:
CHICU$ Alesea - specialist principal in cadrul Primdriei municipiului Orhei;
BEJAN Silvia - specialist principal in cadrul Primariei municipiului Orhei;
CUCINSCAIA Tatiana - contabil principal in cadrul Primariei municipiului Orhei;
ROGOJA Iana - contabil principal in cadrul Primdriei municipiului Oihei;
Contabilul principal din cadrul Primdriei municipiului Orhei, dna MICALIUC Olga, va
prezenta comisiei pentru inventariere soldul scriptic din eviden{a contabila prim6riei
a
municipiului Orhei.
Comisia pentru inventarierea bunurilor materiale qi a mijloacelor fixe va asigura
verificarea stocului valoric efectiv al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din
evidenla contabilS a Primdriei municipiului Orhei la situafia din 0l .12.2020 qi va prezinta
rezultatele inventarierii viceprimarului mun. Orhei pentru domeniul economie, 6uget qi
linanfe pentru aprobarea rezultatelor inventarierii pdnd la data de24.12.2020,
I)rezenta dispozilie intra in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de Stat al
actelor locale qi poate fi atacatd in Judec6toria Orhei in termen de 3b zile de la data
comunicdrii.
Controlul asupra

Viceprimarul municip
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COPIA CORESPUNDE

