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DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei de recepţie a unor produse pentru igiena tegumentelor
primite cu titlu gratuit(fără plată) de la SC Plush Bio SRL Ploiești
Având în vedere:
- Referatul nr. 11.380 din 30.03.2020 întocmit de Serviciul Financiar contabil din
cadrul Primăriei comunei Bărcănești, prin care propune constituirea unei comisii
pentru recepția cantitativă, calitativă și pentru stabilirea valorii juste de intrare în
gestiune a 90 litri gel pentru igiena tegumentelor , bunuri primite cu titlu gratuit (fără
plată) de la SC Plush Bio SRL;
În conformitate cu prevederile:
-O.A.P. nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar contabile;
-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 şi completările ulterioare;
-Legii contabilităţii nr.82/1991- republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;
-Art.75 alin.1 lit.d) din Reglementările contabile privind situațille financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin O.A.P nr.
1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul art. 155 si art. 196 alin.1 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
Primarul comunei Barcanesti, judeţul Prahova emite prezenta
DISPOZIŢIE:
Art. 1. (1) . Se constituie Comisia de recepţie (comisia ) a 90 litri de gel
pentru igiena tegumentelor, primite de Primăria Comunei Bărcănești cu titlu gratuit
(fără plată) de la SC Plush Bio SRL Ploiești, în următoarea componenţă :
Preşedinte:– Dumitru Carmen –Mihaela – inspector
Membri: - Minea Mariana-Cornelia- inspector
-Badea Gabriel– Poliția Locală
(2) Se nominalizează ca membrii supleanţi pentru comisia numită la alin.1
următorii:
Preşedinte:– Radu Simona – inspector
Membri: - Secuiu Maria – referent

Art.2. (1) Membrii comisiei, nominalizaţi la art.1, sunt convocaţi în data de
30.03.2020, orele 12,00 la Primăria comunei Bărcăneşti, jud. Prahova pentru recepția
cantitativă, calitativă și pentru a stabili valoarea justă de înregistrare a 90 litri de gel
pentru igiena tegumentelor, gel primit cu titlu gratuit (fără plată) de la SC Plush Bio
Ploiești.
Art.3. (1) Membrii comisiei nominalizaţi la art.1 (1) au obligaţia să confirme prin
semnătură, pe Nota de intrare-recepţie, primirea bunurilor la locul de depozitare, după
ce verifică în mod amănunţit dacă sortimentul , cantitatea, calitatea corespund cu datele
din documentele justificative și vor stabili valoarea justă de inregistrare în evidențele
contabile a bunurilor primite .
(2)Comisia de recepție își va desfășura activitatea cu respectarea dispozițiilor legale în
vigoare și răspunde de activitatea desfășurată.
Art.4. Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija secretarului general al
comunei Bărcăneşti persoanelor nominalizate la art.1, Compartimentului achiziţii
publice şi Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova.
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