
 

Petru Nistor – primarul comunei Mălini, judeţul Suceava; 

Având în vedere: 

 referatul întocmit de către compartimentul financiar – contabil, 

impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Mălini, județul Suceava; 

 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale 

organizațiilor socialiste; 

 Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de 

conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia. 

 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobare Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 art. 129 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. “b” din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

D  I  S  P  U  N:  
 

Art. 1.  Începând cu data de 14 mai 2021 se reorganizează comisia de 

recepție a bunurilor și serviciilor procurate la Primăria comunei Mălini, județul 

Suceava, având următoarea componenţă: 

Cîmpulungeanu Mariana – viceprimar comuna Mălini; 

Norocel Vasile – secretarul general al comunei Mălini; 

Roșca Mariana-Mirela – inspector Primăria Mălini; 
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Art. 2.  Începând cu data de 14 mai 2021 se reorganizează comisia de 

recepție a lucrărilor efectuate de Primăria comunei Mălini, județul Suceava, 

având următoarea componenţă: 

Cîmpulungeanu Mariana – viceprimar comuna Mălini; 

Norocel Vasile – secretar general al comunei Mălini; 

Roșca Mariana-Mirela – inspector Primăria Mălini 

Gherasim Vasile – muncitor Primăria Mălini; 

Asaftei Vasile – maistru Primăria Mălini. 

Art. 3.  Începând cu data de 14 mai 2021 își încetează aplicabilitatea 

Dispoziția nr. 199 din 30 iunie 2020. 

Art. 4.  Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor 

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Art. 5.  Prezenta dispoziţie se comunică în condiţiile legii: 

 persoanelor nominalizate în prezenta dispoziție; 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava. 
 

 

 

PRIMAR,    

 Contrasemnează, 

Petru NISTOR Secretar general 

 Vasile NOROCEL 


