ROMÂNIA
Judeţul Harghita
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

Nr. 58 din 29 aprilie 2021
privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat
al comunei Tulgheș, Județul Harghita
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
- 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;
Referatul nr. 2306 din 29.04.2021 al Compartimentului secretar, prin care se
propune numirea unei comisii speciale pentru inventarierea bunurilor aflate în dom eniul
privat al comunei Tulgheș, județul Harghita;
- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.5 din H.G nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor,
al oraselor, al municipiilor si al judetelor;
Cu respectarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice şi
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii emise de primarul
comunei Tulgheş, aprobat cu Dispoziţia primarului comunei Tulgheş nr.94/2013;
În temeiul dispozițiilor 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, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. Se constituie comisia specială de inventariere a domeniului public și privat
al unității administrativ-teritoriale, cu următoarea componență :
1) Preşedinte: - Bordea Gheorghe - viceprimarul comunei.
2) Membru: - Zaharia Constantin - Secretarul General al comunei.
3) Membru: - Salamon Beata - Inspector superior, Compartiment Financiarcontabil, impozite și taxe;
4) Membru: - Kozma Adriana - Inspector superior, Compartiment Financiarcontabil, impozite și taxe;
5) Membru: - Rîșnoveanu Gelu - Referent de specialitate, Compartiment
Urbanism și proiecte - programe;
6) Rezerve: - Gabor - Trifan Ileana - Referent, Compartiment Agricol;

- Andrieș Ionela - Referent, Compartiment secretariat arhivă
Art.2. (1) Comisia specială are ca atributii întocmirea si actualizarea inventarului
bunurilor apartinând domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale 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 în 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. Secretarul comunei Tulgheș, judeţul Harghita, va comunica dispoziţia
Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru efectuarea controlului de legalitate, d-lui
Primar, persoanelor nominalizate și o va aduce la cunoștința publică prin afișarea pe
pagina de internet a primăriei.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
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OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1
2
3
29 / 04 / 2021
1
Semnarea dispoziției1)
____/____/2021
2
Comunicarea către prefectul județului2)
____/____/2021
3
Aducerea la cunoștință publică3+4)
3+4
____/____/2021
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
5
6
____/____/2021
Dispoziția devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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