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JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  CORNEȘTI 

 PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ț I E 

Nr.129 din 02 iunie 2020 

 

privind constituirea comisiei speciale de inventariere a  domeniului public și privat al comunei 

Cornești,județul Dâmbovița  

          Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

          Având în vedere: 

- referatul secretarului general al comunei Cornești prin care face cunoscut necesitatea  

constituirii comisiei speciale de inventariere a  domeniului public și privat al comunei 

Cornești,județul Dâmbovița cu atribuții de întocmire și actualizare a inventarului. 

- prevederile art.5-6  din Hotărârea Guvenului nr.392/2020  privind aprobarea Normelor  

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor ; 

- Prevederile art.154 ,alin.(1)-(4),art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’, alin.(5),lit.”d”art.197,alin.(1)  

alin.(4)-(5),art.198 ,alin.(1)-(2) , art. 200 art. 242,art.243,alin.(1), lit.”a” , art.289,alin.(1)-(4) și 

art.357 alin.(1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

           In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,b’’ din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ,  cu modificările și completările ulterioare , 

 

 

           PRIMARUL COMUNEI CORNEȘTI, emite prezenta dispoziție: 

 

          Art.1.- Se constituie comisia specială de inventariere a  domeniul public și privat al comunei 

Cornești,județul Dâmbovița,cu următoarea componență : 

                        Președinte titular :Vasile ȘERBAN –Primarul comunei Cornești; 

                                         supleant :Ion  STOICA   –viceprimarul comunei Cornești; 

                        Membru titular: Gheorghița STAN- secretarul general al comunei Cornești; 

                        Membru  supleant: Camelia –Elena  DAN –consilier-Compartiment registratură, 

relații cu publicul și arhivă; 

                        Membru titular:Elena CHIRIȚĂ-consilier -Compartiment contabilitate financiar; 

                        Membru supleant: Carmen COSTACHE-consilier -Compartiment contabilitate 

financiar; 

 

                        Membru titular:  Gheorghe –Bogdan GUȚĂ-consilier-Compartiment urbanism ; 

                        Membru supleant: Elena-Mădalina MARE RUJOIU – consilier achiziții publice –

Compartiment achiziții publice și proiecte; 

                        Membru titular:Mădalina-Elena TĂNASE- consilier -cu atribuții de patrimoniu în 

cadrul Biroului administrativ,patrimoniu ,protecția muncii și protecția mediului; 

                        Membru supleant: Liliana ȘERBAN–consilier- Biroului administrativ,patrimoniu 

protecția muncii și protecția mediului; 

                        Membru titular: Mioara-Cristina NEAGU –consilier-Compartiment agricol, fond 

funciar și cadastru;   



                        Membru supleant: Ileana OPREA – consilier - Compartiment asistență socială;                      

Membru titular:Maria FINTEANU-referent- Compartiment agricol, fond funciar și cadastru;                        

Membru supleant: Liviu SIMA LIA-referent-Compartiment agricol, fond funciar și cadastru. 

              Art.2. Atribuțiile comisiei nominalizată la art.1 sunt cele prevăzute la art.6 din Hotărârea 

Guvernului nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al 

județelor. 

              Art.3.Perioada în care se efectuează activitatea de inventariere a bunurilor care alcăturiesc 

domeniul public și privat al comunei  precum si stabilirea datei publicării  inventarului se vor 

stabili prin hotărârea Cosniliului Local. 

             Art.4.Dispozițiile primarului comunei Cornești nr.78 din 04.03.2020  și nr. 79 din 

04.03.2020 își încetează aplicabilitatea. 

             Art.5.- Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei  Institutiei 

Prefectului, județul Dâmbovița, persoanelor nominalizate la art.1 şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –

MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Dispozițiile autorității executive”. 

  

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

          Vasile ȘERBAN                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                                                              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

      Gheorghița STAN                                 
 

http://www.comunacornesti.ro/

