
ROMANIA

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERN E

INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL SALAJ

oRDINULNT. )9
din ll. 0\.-mrg

cu privire la constituirea la nivelul Instituliei prefectului _ judelul Silaj
a Comisiei de evaluare gi inventariere a bunurilor primite cu ti u graiuit cu irilejul

unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

''\ Avand in vederei
- Referatur nr.908 din 29 ianuarie 20'rg ar Birourui financiar contabiritate, resurse umane

si administrativ;
- Prevederile art.2 are Legii N.2s1r2oo4 privind unere mesuri referitoare la bunurile

primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acliuni de protocol in exercitarea mandaturui sau
a functiei;

- H.c. nr.1'12612004 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr.
251r2oo4 privind unele masuri referitoare ra bunurire primite cu tiflu gratuit cu piile.iut
unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei- O.din .126212006 privind stabilirea conturilor deschise la unitetile Trezoreriei Statului,
! ggle.se ali te sumete prevezute ta aft.2 atin. (3) 9i (S) din Legea ff. 2S,tt2OO4:- O MrA ! m.72t2017 privind aprobarea planului de iniegritate pe;tru implementarea, la
nivelul Ministerurui Afaceriror Interne, in perioada 2011 - 2020, a strategiei nationare
anticoruptie;

- ordinul nr.600/2018 al secretariatui Generar al cuvernurui privind aprobarea codurui
controlului intern managerial al entitdtilor publice;

- prevederile H.G. nr.460/2006 pentru apricarea unor prevederi are Legii nr. 340/2004
privind prefectul li institutia prefectului, republjcatd, modjficatd si compl-etati;

In.temeiul att 26 aln. (1) din Legea nr.340/2004 pivind prefectul gi institutia prefectului,
republicate, modificate gi complebtA:

PREFECTUL JUDETULUT SALAJ, emite urmetorul
ORDIN:

Art.1. se constituie ra niverur Instituliei prefecturui - judetur sdraj comisia de evaruaresi inv.entariere a bunurilor primite cu titiu gratuit cu pri'rejul 'unor acliuni de protocol in
exercitarea mandatului sau a functiei, in urmdtoarea componenta:

PreQedinte:
Cristina Florentina OLTEAN - Consiler iuridic

Membri:
David lulia Aura - [i]anager public
Adriana Sabou - Consilier



Art.2 Comisia are urmetoarele atribulii principale:
a) inregistreaze gj line evidenta statisticd, cantitativa 9i valorica a bunurilor primite cu tiflu

gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functieil
b) evalueazd $i inventariazd bunurile;
c) restltuie primitorului bunurile a cdror valoare este sub 200 euro;
d) aprobe pdstrarea de cdtre primitor a bunurilor cu o valoare mai mare de 200 euro, cu

condilia achiterii de cdtre acesta a diferentei de pret;
e) propune, dupe caz, pastrarea bunurilor in patrimoniul unitdlii, transmiterea cu tiflu gratuit

a bunurilor remase in patrimoniul unitatii cetre o institulie publicd de profil sau v6nzarea prin
licitatie a acestor bunuri;

conditiile legii;
g) asigure,

0 ia mesuri pentru publicarea listei cuprinzand bunurile depuse gi destinatia acestora, in

prin grija compartimentelor de specialitate, pastrarea gi securitatea bunurilor.

Art.3. Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani Si poate fi reinnoit o singure datd. Cu
30 de. zile inainte de expirarea mandaturui membrilor comisiei se vor lua ridsuri pentru
constituirea noii comisii

Art.4 Prezentul ordin se comunicd cu:
- l\4embrii comisiei;
- Biroulfinanciar contabilitate, resurse umane gi administrativ

PREFECT.
FLORIN FLORIAN

CONTMSEMNEAZA:
SUBPREFECT,

DRU VEGH


