
                                                                   
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 
 

    cu privire la constituirii Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public și privat  al comunei BĂIȚA DE SUB CODRU 

 

 

  

 

   Având în vedere prevederile ;  

 
-Hotărârea nr.40 din 28.11.2017 a Consiliului local  al comunei Băița de sub Codru, privind însuşirea  

inventarului bunurilor ce aparțin  domeniului public al comunei  Băița de sub Codru; 

 - prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 

în patrimoniul instituţiilor publice 
 -prevederile Hotărârii Guvernului nr.934/2002 -  privind atestarea domeniului public al județului 

Maramureș,precum și a municipiilor,orașelor și comunelor  din judeţul Maramureș; 
 -prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; 
 -prevederile art.289  și 357 din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ- 

   In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”  ,aliniatul 5 litera ”d” ,art.196  aliniatul 1 

litera „b”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

Primarul comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş,emite prezenta; 

 

 

DISPOZITIE 
 
  

Articolul  1. Se aprobă constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care  
alcătuiesc domeniul public  și privat al comunei Băița de sub Codru, în următoarea componenţă: 

 

 -Preşedinte:              DUMUȚA AUREL   - primarul comunei 

 -Membru                       DRAGOȘ  TRAIAN     - secretarul comunei 

 -Membru   POP TRAIAN                                         - viceprimarul comunei    - Responsabil de  

                                                                                                            administrarea bunurilor din domeniul                

                                                                                                            public şi privat.                     
 -Membru:  COVACI ALEXANDRA-IOANA          - inspector   -comp. financiar-contabil 

 -Membru:  POP LIGIA-DIANA   - inspector   -com.registru  agricol 

 -Membru:  POP BOGDAN-CĂTĂLIN  - inspector   -com. urbanism și dez. locală 

 -Membru  RUS CRISTELUȚA- IULIANA            - inspector   -com. impozite și taxe locale  

  

  Articolul 2. (1) Comisia prevăzută la articolul nr.1, va întocmi inventarierea bunurilor care aparţin sau 

urmează să fie trecute în domeniul public  și privat al comunei Băița de sub Codru, în conformitate cu prevederile H.G. 

nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat  

al comunelor, oraşelor şi municipiilor. 
 



 
                      (2) După întocmirea inventarului, acesta va fi prezentat  în ședința Consiliului local al 

comunei Băița de sub Codru în vederea însușirii acestuia prin hotărâre  şi va fi înaintat Consiliului Judeţean Maramureș, 

în vederea înaintării către Guvernul României, pentru aprobarea lui prin   hotărâre de guvern. 

                      (3) Orice completări sau modificări aduse inventarului domeniului public și privat al 

comunei Băița de sub Codru, vor fi prezentate spre însuşire Consiliului local. 

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei   

,se publică în Monitorul Oficial local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate 

cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

-Membrilor comisiei. 

  

 
 

                                                                    PRIMAR 
 

      DUMUŢA  AUREL 
 

 

Băiţa de sub Codru                          CONTRASEMNAT  

la 16.11.2021                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

                                   Traian Dragos 

Nr.88 


