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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
 

 
 
 
 

DISPOZIŢIA 
Nr.41 din 07.05.2021 

 privind constituirea comisiei pentru recepția de bunuri și servicii achiziționate de Primăria 
Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava  

 

        Primarul comunei Izvoarele Sucevei, judeţul Suceava – Mechno Mihail; 

Analizând: 
- Referatul consilierului din compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale, 

urbanism al aparatului de resort al primarului comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava, înregistrat la nr.1848/10.03.2021; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Legii nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 2 si art. 6 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Art.1, art.3 alin.1 lit.b, art.4 alin.1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, 
cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 
ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1.792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor 
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- Cap.I pct.1.4 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1.917 din 12 decembrie 
2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile 
de aplicare a acestuia, cu modificările ulterioare; 
    În temeiul prevederilor art.155 alin.1 lit.e şi art.196 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

DISPUN: 
 Art.1.Se constituie comisia pentru recepția de bunuri și servicii achiziționate de Primăria 
Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava, în următoarea componență: 

- Marian MECHNO – viceprimarul comunei  - președinte; 
- Vasilena CHAR – consilier comp.achiziții publice și resurse umane – membru; 
- Cristina MECHNO -  consilier comp.registru agricol – membru. 
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Art.2. (1) Comisia de recepție are obligația să confirme prin semnarea pe Nota de 

intrare-recepție primirea bunurilor la locul de depozitare, după ce verifică în mod amănunțit 
dacă sortimentul, cantitatea, calitatea și prețul corespund cu datele din documentele 
justificative.  

(2) În cazul în care la primirea produselor achiziționate se constată deteriorări, lipsuri 
sau nepotriviri calitative față de datele cuprinse în documentele însoțitoare, precum și alte 
indicii cu privire la integritatea bunurilor publice, comisia menționează și înregistrează 
diferențele existente. 

Art.3.(1)Notele de recepție și constatarea de diferențe se întocmesc în două 
exemplare, unul la gestiune pentru înregistrarea intrărilor și unul la contabilitate. Dacă la 
recepție se constată diferențe, notele de recepție se întocmesc în trei exemplare, un 
exemplar fiind comunicat furnizorului, pentru înștiințarea lipsurilor constatate. 

(2) Recepția mijloacelor fixe, nota sau procesul-verbal de recepție, după caz, se 
semnează de către responsabilul de inventar/persoana care le ia în primire, în situația în 
care mijloacele au fost repartizate direct la locurile de folosință. Mișcarea mijloacelor fixe 
din cadrul instituției la locul de folosință sau de la un loc de folosință la altul, se 
contrasemnează în ”bonul de mișcare al mijloacelor fixe”, întocmit în trei exemplare, din 
care un exemplar se predă primitorului, unul la contabilitate și unul rămâne la predător. 

Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi contestata, în conformitate cu Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004,cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.5.Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul 
contabilitate, impozite și taxe locale și urbanism din cadrul Primăriei comunei Izvoarele 
Sucevei si comunicate de secretarul general al UAT, în termenul prevăzut de lege, 
prefectului judeţului Suceava. 

 
 
 

                   Primar,               Contrasemnează  pentru  legalitate 
                Secretarul general al UAT, 
 
Mihail MECHNO                  Cătălina JURAVLE 


