
 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M A R 

 

D I S P O Z I Ț I E 

Privind constituirea comisiei speciale de inventariere  a domeniul public și privat  al 

unității administrativ teritoriale -comuna Tătărani, județul Dâmbovița  

 

              Primarul comunei Tatarani, județul Dâmbovița. 

             Având în vedere: 

-  Prevederile Hotărârii Guvernului Nr.392/14.05.2020 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.289 alin.2), 3), 4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 155 alin. 1) lit. ,,d’’, alin.5) ,lit.”d”art.197 alin.1) , alin.4), alin. 5),art.198 

alin.1), alin.2), art. 200 art. 242,art.243,alin.1), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

     In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,b’’ din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

 

D I S P U N E : 

 

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

unității administrativ teritoriale -comuna Tătărani, județul Dâmbovița, în următoarea 

componență: 

- Pătru Constantin -  Primarul comunei Tătărani                     - Președinte   

     Supleant  - Cârstina Ion - Viceprimar 

- Mihăilă Mioara   -  Secretarul general al comunei Tătărani - membru; 

     Supleant -  Baicu Traian – Consilier superior 

- Ivașcu Virginia    - Șef birou financiar-contabilitate              - membru 

            Supleant – Bondoc Ioana- Gabriela -Consilier superior 

- Anton Ion     - Referent  la compartiment urbanism             - membru 

     Supleant  -  Radu Florina- Consilier superior 

      -     Cocoșilă Bianca Gergiana -responsabil patrimoniu              - membru 

                 Supleant -  Cârstoiu Valentina- Casier 

      -     Antofie Irina Ioana -responsabil patrimoniu                         - membru 

                 Supleant – Niță Cătălina -Consilier asistent 

      -     Baicu Elena  - Consilier la compartiment agricol                 - membru 

                Supleant -   Ionică Mihail- Consilier superior 

                                              

        Art.2.- Atributiile  comisiei constituite la articolul nr.1 la prezenta dispoziție sunt 

cele prevăzute la articolul nr.6 din Hotărârea Guvernului  Nr.392/14.05.2020 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.- Începând cu data prezentei, dispozitiile cu nr.30/03.02.202, respectiv 

nr.44/09.03.2020 emise de Primarul comunei Tătărani, își  încetează aplicabilitatea. 



 

 

             

 

      

 

          Art.4.- Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei 

Tătărani Instituției Prefectului, județul Dâmbovița, Primarului comunei Tătărani, 

persoanelor nominalizate la art.1 şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format 

electronic pe pagina de internet www.primariatatarani.ro–Monitorul Oficial Local, 

subeticheta ”Dispozițiile autorității executive”.  

 

 

 

 

  

TĂTĂRANI                                                                                                P R I M A R, 

Nr.88  
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                  Contrasemnează pentru legalitate, 

                SECRETAR  GENERAL COMUNĂ  

                          MIHĂILĂ  MIOARA 
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