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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
     E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 142 
 

Privitor la : constituirea comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public 
și privat al UAT Roșiile. 

 
Diaconu Constantin-Doru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul întocmit de secretarul general UAT Roşiile, 

judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 2256/10.06.2020 prin care se propune 
constituirea comisiei comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiescu domeniul public al UAT Roșiile; 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea 
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, 
H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si 
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, 
O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul institutiilor publice; art. 286 alin. (1), (4), art. 287 lit. b, art. 289 
alin.(2) si (3), art. 607, Anexa nr. 4 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; L. nr. 82/1991, r2 a contabilității, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; art. 7, art. 858 din L. 287/2009 privind 
codul civil, art. 1, art. 4, art. 5 din L. nr. 18/1991  privind fondul funciar – 
actualizate; OAP nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entitatilor publice; Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, L. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

În baza art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit d), e), art. 196 alin. (1) lit. b 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, emit următoarea: 

 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1.(1). Se constituie comisia specială pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Roșiile, județul Vâlcea, 
în următoarea componenţă: 

1. Diaconu Constantin-Doru – primar          - președinte; 
2. Avram Cătălin-Constantin – secretar generat UAT Roșiile - membru.  
3. Fera George-Cosmin – consilier asistent (contabil)          - membru; 
4. Gheorghe Romică – referent superior(responsabil urbanism) - membru; 
5. Curea Elena – bibliotecar (responsabil registru agricol)         - membru;   
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(2). Se nominalizează câte un membru supleant pentru fiecare 
membru din comisia specială prevăzută la alin (1) respectându-se nr. de ordine, 
după cum urmează: 

1. Constantin Dumitru – viceprimar               - președinte; 
2. Marinescu Ștefan – consilier achiziții publice       - membru.  
3. Brabete Elena – consilier superior (ITL)                         - membru; 
4. Vlăduțu Ion – referent superior (casier)          - membru; 
5. Niță Minodora – Asistent social          - membru; 
Art. 2. Comisia constituită potrivit art. 1 are atribuțiile, competențele și 

responsabilitățile stabilite prin actele normative în vigoare privind întocmirea si 
actualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al unitatii 
administrativ-teritoriale si a inventarului bunurilor apartinând domeniului privat 
al unitatii administrativ-teritoriale în vederea atestării prin hotărâre a consiliului 
local Roșiile. 

Art. 3. Comisia prevazuta la art. 1. are obligatia sa actualizeze inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al unitatii administrativ-
teritoriale in termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al 
bunurilor respective. 

Art. 4. Inventarul domeniului public și privat va fi structurat pe categori 
de bunuri iar listele de inventariere vor fi completate respectând modelul anexei  
la H.G. nr. 392/2020.  

Art. 5. În baza listei de inventar, cu propunerile aferente însoțite de 
documentele prevăzute la art. 289 din OUG nr. 57/2019, se va întocmi un 
proiect de hotărâre care va fi supus aprobării în ședință a consiliului local, cu 
respectarea termenelor din același articol referitor la punctul de vedere al 
MLPDA. 

Art. 6. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, persoanelor desemnate la art. 1  
din prezenta dispoziţie, care vor lua toate măsurile în vederea aducerii la 
îndeplinire și va fi făcută publică prin grija secretarului UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea. 

Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile Legii nr. 544/2004 
privind contenciosul administrativ.  

 
Roşiile, 10.06.2020 

               PRIMAR,                           Contrasemnează pentru legalitate,  
    DIACONU CONSTANTIN-DORU                 Secretar general UAT Roșiile,  
             AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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