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PREȘEDINTE 
 
 

DISPOZIȚIA  Nr. 207 
privind numirea comisiei de reevaluare a bunurilor Consiliului Judeţean Vaslui                  

pentru anul 2020 
 
 
Având în vedere referatul de aprobare al proiectului de dispoziție propus de 

Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 
12041/10.08.2020; 

în conformitate cu prevederile: 
               - Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
               - Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a 
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 
               - Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
               - Ordonanţei de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, actualizată; 

în temeiul art. 196 alin (1) lit. b) potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, 
 

D I S P U N: 
 
 

   Art. 1. Se numește Comisia de reevaluare a bunurilor Consiliului Judeţean Vaslui 
pentru anul 2020, în următoarea componență: 
Președinte:  
     - Aurel Anton – director executiv adjunct, Direcţia Economică; 
Membri: 
     - Andrei Atasiei – consilier, Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului; 
     - Alexandru Dudău – consilier Direcţia Tehnică; 
     - Leonid Novac – consilier, Serviciul Contabilitate; 
     - Mariana Fîră – consilier, Serviciul Contabilitate. 

 
      Art. 2. Atribuţiile comisiei sunt următoarele:  
      1) Reevaluarea bunurilor aflate în patrimoniul public şi privat al Consiliului Judeţean 
Vaslui, conform Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      2) Elaborarea procesului verbal de reevaluare al bunurilor din patrimoniul Consiliului 
Judeţean Vaslui care va conţine informaţii cu privire la următoarele aspecte: metodologia 
de lucru, situaţiile privind diferenţele din reevaluare survenite, concluzii şi propuneri 
finale; 
      3) Activităţile operaţiunilor de reevaluare se vor desfăşura în perioada 25.08.2020-
02.11.2020. 
 



       Art. 3. Prezentul act administrativ se va comunica persoanelor nominalizate la art. 1, 
precum și Direcției Economice a Consiliului Județean Vaslui în vedere ducerii la îndeplinire. 

 
                                                                              Vaslui,  10 august 2020 
 
 
 PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
 

                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                             Ursulescu Diana-Elena 
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                                                                Director Executiv,  
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