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D I S P O Z I Ţ I E 

privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public 

si privat al comunei Budila 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA, 

 

 Analizând referatul de aprobare nr. 4399 din data de 28.05.2020 al Secretarului general 

prin care s-a propus constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al comunei Budila 

 

           Având în vedere: 

- normele tehnice din 14 mai 2020 pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, aprobate prin 

HG nr. 392/14 mai 2020 

-HCL nr.  34 din data de 28.05.2020 privind stabilirea perioadei de desfasurare a inventarului 

bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila          

-art. 155 alin. (5) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

-art. 285, art. 286 alin. (1), (4), art. 289 alin. (2), (3), (4), art. 354, art. 355, art. 357 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

Art. 1. Începand cu data prezentei, se constituie comisia speciala pentru inventarierea bunurilor 

care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Budila, avand urmatoarea componenta: 

Presedinte: Marsavela Irimia  – primarul Comunei Budila 

Membri: Benia Alexandra Aveluta- secretar general Comuna Budila 



 Paduraru Natalia- sef Birou Financiar-Contabil 

 Nichita Laurentiu- Razvan – consilier juridic Comuna Budila 

 Grigore Alexandra Iulia- consilier Registrul Agricol  

Presedinte supleant: Ganea Florentin – viceprimarul Comunei Budila 

Membri supleanti: Benia Vlad Mihai- consilier primar 

           Munteanu Stefania Jeni- inspector Biroul Financiar Contabil 

           Cristea Maria Simona – inspector Comuna Budila 

           Tantarean Maria Marilena – referent Biroul Financiar Contabil 

Art.2. Termenul de finalizare a inventarului este 31 august 2020. 

Art. 3. (1) Comisia speciala are atributii in intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor 

apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale si a inventarului bunurilor 

apartinand domeniului privat  al unitatii administrativ-teritoriale. 

  (2) Instruirea comisiei speciale va fi consemnata intr-un proces-verbal. 

 Art. 4. Rezultatul inventarierii va fi inscris de catre comisia speciala de inventariere intr-un 

proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa 1 la normele tehnice din 14 mai 2020 pentru 

intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al 

oraselor, al municipiilor si al judetelor, aprobate prin HG nr. 392/14 mai 2020. 

Art. 5. Stabilirea valorii de inventar a bunurilor se face în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6. Rezultatul inventarierii va fi inregistrat in contabilitate, de catre doamna Paduraru Natalia, 

sef Birou Financiar-Contabil.  

Art. 7. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele nominalizate 

la art. 1 si art. 6, si de Compartimenutul Resurse Umane. 

Art. 8. Prezenta dispoziție se comunică persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului Brașov si 

se publica pe pagina de internet a Primariei, prin grija secretarului general, pentru aducerea la 

cunostinta publica. 

Art. 9. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                                 Vizat pentru legalitate, 

   PRIMAR,                                           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  BUDILA, 

       Irimia MARȘAVELA                                                            Alexandra-Aveluta BENIA 

 

 

 


