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D I S P O Z I T I E 

privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniu public și  privat al comunei Adunați, județul Prahova 

 
        Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova; 
        Văzând referatul întocmit de secretarul general al comunei Adunați privind constituirea comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei, ca urmare a modificărilor 
legislative, conform OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        Având în vedere prevederile legale cuprinse în: 
         - art.289 alin.2, alin.3 și art.357 alin. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  
        - art.5 din H.G nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 
        - art.553, art.859 din Legea privind Codul Civil nr.287/2009, republicată, modificată și completată;  
        În temeiul prevederilor art.155  alin.(1) lit. d), alin.(5) lit. d)  și art. 196 alin.(1) lit. b)  din O.U.G  nr. 57 /2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                       
 

PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite următoarea dispoziție   : 

       Art.1. Se constituie Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public și privat al comunei Adunați, județul Prahova  în următoarea componență : 
                 Preşedintele comisiei -  Săvulescu Darius - Mihai, primarul comunei Adunați;   
                 Membrii : 
                1.Termentu Petruța – secretar general al comunei Adunați; 
                2.Duricu Valentin – Constantin , viceprimarul comunei Adunați,  responsabil de administrarea bunurilor din 
domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale. 
                3.Pință Constantin - Adrian, consilier în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 
                4.Paraschiv Ileana -  Cristina, inspector în cadrul Compartimentului Taxe, Impozite, Financiar, Contabil; 
                5.Postolache Virginia, referent în cadrul Compartimentului Agricol; 
                Secretar  -  Milu Nicoleta – consilier achiziții publice în cadrul Compartimentului  Achiziții Publice; 
        Art.2. (1).Membrii comisiei constituită potrivit dispozițiilor art.1 vor proceda la : 
                        - Întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniul public al comunei Adunați 
(completări, modificări, rectificări și radieri) prin raportare la inventarul atestat prin H.G.R nr.1359/2001 cu 
modificările și completările ulterioare. 
                       - Întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniul privat al comunei Adunați 
(completări, modificări, rectificări și radieri) prin raportare la inventarul atestat prin H.G.R nr.1359/2001 cu 
modificările și completările ulterioare. 
                  (2). Inventarul actualizat al bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Adunați va fi supus 
Consiliului Local al comunei Adunați, după îndeplinirea formalităților prevăzute la art.289 din O.U.G nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare. 
        Art.3. La data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. 
        Art.4. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de persoanele nominalizate la art.1. 
        Art.5. Prezenta dispoziţie va fi difuzată conform prevederilor legale în vigoare. 
 
                          P R I M A R ,    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

  DARIUS –  MIHAI  SĂVULESCU    SECRETAR GENERAL     

                                                                    PETRUŢA TERMENTU                                                                                                                                
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    ROMANIA 
  JUDETUL PRAHOVA 
  COMUNA  ADUNAȚI 
  SECRETAR  GENERAL  
  NR.530 din 22.01.2021 
       

                                          R E F E R  A T 
 

privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniu public și  privat al comunei Adunați, județul Prahova 

 
 
      Potrivit prevederilor legale cuprinse în H.G nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și 
al județelor respectiv : 
      Art. 5. - (1) La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se constituie o comisie speciala de inventariere a 
domeniului public si privat al unității administrativ-teritoriale prin dispoziția autoritatii executive, cu următoarea 
componenta: 
      a) președintele consiliului județean, primarul, respectiv primarul general, după caz, sau alta persoana împuternicita 
de către acesta, în calitate de membru si președinte al comisiei speciale; 
     b)secretarul general al unității administrativ-teritoriale, în calitate de membru; 
    c)seful compartimentului financiar-contabil, în calitate de membru; 
    d)arhitectul-sef sau responsabilul cu activitățile de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrări publice, daca nu 
exista arhitect-sef, în calitate de membru; 
     e)seful compartimentului responsabil de administrarea bunurilor din domeniul public si privat al unității 
administrativ-teritoriale, în calitate de membru; 
    f)seful compartimentului juridic, în calitate de membru; 
    g)persoana responsabila cu evidenta registrului agricol, în calitate de membru. 
         (3) Prin dispoziția emisa potrivit alin. (1) se nominalizează atât membrii titulari, cât si câte un membru supleant 
pentru fiecare membru al comisiei speciale. 
     Art. 6. - (1) Comisia speciala are ca atribuții întocmirea si actualizarea inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al unității administrativ-teritoriale si a inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al 
unității administrativ-teritoriale. 
                  (2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale 
se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotărâri a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor aparținând 
domeniului public al respectivei unitati administrativ-teritoriale. 
                (3) Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unității administrativ-teritoriale se 
înțelege alcătuirea inventarului, după cum urmează: 
     a)completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; 
     b)completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/județean prin hotărâri ale autorității deliberative 
anterior intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019; 
     c)completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judetean prin hotarâri ale autorității deliberative, 
conform art.286 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019; 
     d)modificarea, inclusiv abrogarea unor poziții din inventarul atestat prin hotărâre a Guvernului si/sau completat 
potrivit lit. a)-c). 
      Menționez că comisia prevăzută la alin.1 are obligația de a actualiza inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
privat având în vedere ca au intervenit numeroase modificări ca urmare a eventualelor înstrăinări ale imobilelor, 
modificări ale suprafețelor in concordanță cu măsurători efectuate sau documentații cadastrale precum și necesitatea 
trecerii unor imobile în domeniul public in situația  prevăzută de art.296 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, fapt pentru care vă rog să dispuneți emiterea dispoziției privind constituirea comisiei de inventare a 
bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Adunați. 
 
                                  Secretarul general al  comunei Adunați, 

                                                               Termentu   Petruta 

 

https://program-legislatie.ro/#/view/00571803.19-20201231-S1mecfoRaD


 

 


