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DISPOZITIE 
Privind constituirea Comisiei  speciale de inventariere 

 a bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al  
comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
Primarul Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, 

     Având în vedere:  
o Referatul nr. 1.849/12.07.2021 al secretarului general al comunei, 

prin care s-a propus constituirea  comisiei speciale de inventariere a 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Bozioru; 

o Prevederile art.5  alin.(1) şi alin.(3)  din Hotărârea Guvernului 
nr.392/14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 
privat  al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

o  Prevederile  art.285, art.286 alin.(1), (4), art.289 alin. (2), (3), (4)  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 
publică; 
         În temeiul art.196  alin.(19 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind   Codul administrativ, emit următoarea,  
 

DISPOZITIE: 
         Art.1. (1) Începând cu data prezentei, se constituie  comisia 
specială  pentru inventarierea bunurilor  care alcătuiesc domeniul public 
al  comunei Bozioru, judeţul Buzău, având  următoarea componenţă: 
FUNCŢIA DEŢINUTĂ ÎN 

CADRUL COMISIEI 

 

FUNCŢIA DEŢINUTĂ ÎN 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 

LOCALĂ 

 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

Preşedinte  Primarul comunei Bozioru Grigore Valentin 
 

 
Membrii 

 
 

Secretar General al comunei 
Bozioru 

Oprea Mirela 

Referent superior 
compartiment financiar-

contabil 

Buduianu Nicolae 

Referent compartiment 
Registru agricol 

Fofircă-Logofătu Florin 

http://www.comunabozioru.ro/


(2) Se nominalizează  câte un membru supleant  pentru fiecare membru al 
comisiei speciale nominalizate la art.1 alin.(1), având următoarea 
componenţă: 
FUNCŢIA DEŢINUTĂ ÎN 

CADRUL COMISIEI 
FUNCŢIA DEŢINUTĂ ÎN 

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
LOCALĂ 

 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

Preşedinte  Viceprimarul comunei Bozioru Morărescu Andrei 
 
 

Membrii 
 
 

Referent compartiment 
Resurse umane 

 
Buduianu Liliana 

Consilier achiziţii publice Dinu Ionuţ 
Inspector asistent Compartiment 
Financiar – contabil  

Chircu Ortensiu 

 
Art.2. Termenul de finalizare  a atestării modificării/completării 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 
Bozioru, este 12  septembrie 2021; 

    Art.3. Comisia specială are atribuţii în  întocmirea şi actualizarea 
inventarului  bunurilor aparţinând  domeniului public al unităţii 
administrativ-teritoriale. 

     Art.4. Rezultatul inventarierii va fi înscris de către comisia specială 
de inventariere  într-un proces-verbal, conform modelului  prevăzut în 
anexa nr.1 la normele tehnice  din 14 mai 2020 pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat  al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin H.G. 
nr.392/14 mai 2020. 

     Art.5. Rezultatul inventarierii va fi înregistrat în contabilitate , de 
către domnul Chircu Ortensiu – inspector contabilitate. 

Art.6. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de 
către persoanele nominalizate la art.1 şi art.5.   

Art.7. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile 
de la data comunicării,  la Tribunalul Buzău – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal, în condiţiile Legii nr.544/2004, privind 
contenciosul administrativ. 

Art.8. Orice altă prevedere anterioară îşi pierde aplicabilitatea. 
 Art.9. Secretarul General al  Comunei Bozioru, Judetul Buzău, va 

comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 

Nr.88/12.07.2021                                
Bozioru 
   

PRIMAR,                                    CONTRASEMNEAZĂ,                                 
 GRIGORE Valentin     Secretar general comună, 

     OPREA Mirela 
 
          …………………….                          ………………. 
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                                                                            Aprob: 
                                                                                   Primar, 

Nr. 1.849/12.07.2021 
                                                                       Grigore Valentin 
 

REFERAT 
Privind constituirea Comisiei  speciale de inventariere 

 a bunurilor care alcătuiesc domeniul public  al  
comunei Bozioru, judeţul Buzău 

 
Ţinând cont de prevederile:  

o Prevederile art.5  alin.(1) şi alin.(3)  din Hotărârea Guvernului 
nr.392/14.05.2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi 
privat  al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 

o  Prevederile  art.285, art.286 alin.(1), (4), art.289 alin. (2), (3), (4)  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

o Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa în administraţia 
publică; 

o În temeiul art.196  alin.(19 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind   Codul administrativ. 
   Ţinând cont de prevederile legale expuse mai sus, 

PROPUN: 
 Aprobarea prezentului referat pentru emiterea unei dispoziţii cu privire 

la constituirea comisiei speciale  pentru inventarierea bunurilor  care 
alcătuiesc domeniul public al  comunei Bozioru, judeţul Buzău. 
 

Secretar general comună, 
OPREA Mirela 

 
     ……………………….. 
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