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DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și
privat al comunei Ceica, județul Bihor

Având în vedere prevederile :
- art.15 alin.(2), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- art.209, art.357 și art.607 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ, modificat şi completat ulterior ;
- art.5 din H.G nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul publicsi privat
al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor
Luând în considerare necesitatea actualizării
inventarului bunurilor
aparținând domeniului public și privat al comunei Ceica, precum și raportul de
specialitate întocmit de d-l responsabil patrimoniu comuna Ceica,
În temeiul dispozițiilor art.art.154,art.155,art.196 alin.(1) lit.b), art.240
alin.(1), art.243 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 - privind Codul Administrativ;
Primarul comunei Ceica,
DISPUNE :
Art.1. Se constituie comisia specială de inventariere a domeniului public și
privat al unității administrativ-teritoriale, cu următoarea componență :
1) Preşedinte – Petrila Mariana Cornelia– viceprimar al comunei (supleant
Priala Florica Elisabeta – consilier principal) .
2) Membru: - Dorel Octavian Goldea – Secretarul General al comunei
(supleant Bar Ivan Maria-consilier achiziții publice).
3) Membru: -Pop Marin Sorin – consilier -birou financiar contabil(supleant
Pop Florentina Delia – consilier birou financiar contabil ).
4) Membru: - Reștea Florica - referent (supleant Coita Otilia-referent).

5) Membru: - Malița Delia Monica – referent agricol (supleant Bar Florica
Mariana - consilier resurse umane).
Art.2. (1) Comisia specială are ca atributii întocmirea si actualizarea
inventarului bunurilor apartinând domeniului public al unitatii administrativteritoriale si a inventarului bunurilor apartinând domeniului privat al unitatii
administrativ-teritoriale.
(2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
unitatii administrativ-teritoriale se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei
hotarâri a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor apartinând domeniului
public al respectivei unitati administrativ-teritoriale.
(3) Comisia stabilită la art.1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei
dispoziţii, în condiţiile legii.
Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi atacată cu plângere prealabilă in
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004-privind contenciosul administrativ,
cu completările şi modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la
comunicare
Art.4. Începând cu data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își
încetează aplicabilitatea.
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţului Bihor pentru efectuarea controlului de
legalitate,
- Primaul comunei Ceica
-persoanelor nominalizate și o va aduce la cunoștința publică prin
afișarea pe pagina de internet a primăriei.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și
privat al comunei Ceica, județul Bihor

Având în vedere prevederile :
- art.15 alin.(2), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- art.209, art.357 și art.607 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
administrativ, modificat şi completat ulterior ;
- art.5 din H.G nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul publicsi privat
al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor
Luând în considerare necesitatea actualizării
inventarului bunurilor
aparținând domeniului public și privat al comunei Ceica, precum și raportul de
specialitate întocmit de d-l responsabil patrimoniu comuna Ceica,
În temeiul dispozițiilor art.art.154,art.155,art.196 alin.(1) lit.b), art.240
alin.(1), art.243 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 - privind Codul Administrativ;
Propun emiterea unei dispoziții cu privire constituirea comisiei speciale de
inventariere a domeniului public și privat al comunei Ceica, județul Bihor

Consilier superior responsabil patrimoniu
Pop Florentina Delia

