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          DISPOZIŢIA nr. 148 

din  17 decembrie 2021 

 

privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a Comisiei speciale pentru 

întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al 

comunei Șincai, județul Mureș 

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul general unității – administrativ 

teritoriale Comuna Șincai, delegat, privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a 

Comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

si privat al comunei Șincai, județul Mureș 

Având în vedere prevederile  

- art.15 alin.(2), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  art. 7 alin. (2), art. 552, art. 554 și ale art. 555 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 289 alin. (2) – (4), art. 356 alin. (2)  și alin. (3) art. 357 alin. (1) – (3) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 – 7  din Norme Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotărârea 

392/2020; 

Luând în considerare necesitatea actualizării inventarului bunurilor aparținând domeniului public 

și privat al unității administrativ – teritoriale Comuna Șincai, 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. 

(4) și alin. (5), art. 199 alin. (1) și alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

DISPUNE: 

 Art.1. Se constituie, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a Comisia specială pentru 

întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei 

Șincai, județul Mureș, având următoarea componență : 

Nr. 

crt.  
Nume și prenume 

Funcția deținută în 

cadrul Comisiei speciale 

Funcția în aparatul 

de specialitate al 

Primarului 

Membru 

supleant 

1. Pánczél Szilamér Președinte Viceprimar Vasile Pop 

2. Onac Dan – Cristian Membru 

Referent/Secretar 

general U.A.T. – 

delegat 

- 

3.  Toma Dragoș Membru Consilier Juridic - 
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4. 
Mărginean Mădălina – 

Roxana 
Membru 

Consilier Achiziții 

Publice 

- 

5. Moldovan Lucia Membru Referent - 

6. Kis Izabella Membru Referent - 

 

 Art. 2. – (1) Comisia specială, prevăzută la art. 1, are ca atribuții întocmirea și actualizarea, în 

condițiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Șincai. 

 (2) Toate bunurile aparținând domeniului public și privat al comunei Șincai sunt supuse 

inventarierii anuale, în condițiile legii și a hotărârii Consiliului local, prin care se stabilește perioada în care 

se efectuează activitatea de inventariere.  

 Art. 3. – (1)  Comisia specială, prevăzută la art. 1, în perioada în care își desfăşoară activitatea 

referitoare la întocmirea și actualizarea, în condițiile legii, a inventarului bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al comunei Șincai, precum și în afara acestei perioade, are obligația de a identifica, pe raza 

administrativ – teritorială a comunei Șincai, bunurile imobile care alcătuiesc domeniul privat al statului și 

pentru care nu sunt cunoscute entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și totodată de a notifica autoritatea 

administrației publice centrale competente în vederea evidențierii separate a acestor bunuri în inventarul 

centralizat al bunurilor din domeniul privat al statului.  

 (2) Comisia specială, identificată la art. 1 are în domeniul inventarierii bunurilor din domeniul 

privat al statului, alături de obligația prevăzută la alin. (1) și obligația efectuării inventarierii și a 

întocmirii/actualizării unui inventar al bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora 

autorităților administrației publice locale de la nivelul comunei Șincai li s-a atribuit un drept real, altul decât 

cel de proprietate, pe care îl dețin în mod direct, precum și atribuțiile de a comunica acest inventar, în 

condițiile legii, ministerului cu atribuții în domeniul finanțelor publice. 

 Art. 4. – (1) Evidența financiar – contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității 

administrativ – teritoriale Comuna Șincai, se ține distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai. 

 (2) Evidența financiar – contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității 

administrativ – teritoriale Comuna Șincai se ține distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai.  

 (3) Evidența financiar – contabilă a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, prevăzute 

la art. 3 alin. (2) din prezenta dispoziție, se ține distinct în contabilitate, potrivit legii, prin grija 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai.  

 Art. 5. - (1) Secretarul general al comunei Șincai va asigura secretariatul Comisiei speciale 

prevăzute la art. 1 și va îndeplini atribuțiile specifice referitoare la redactarea și întocmirea documentelor 

necesare inițierii și aprobării proiectului de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public și privat al unității administrativ – teritoriale.  

 (2) Secretarul general al comunei Șincai va duce la îndeplinire după aprobarea actului administrativ 

de atestare/actualizare a atestării domeniului public și a domeniului privat, atribuțiile referitoare la 

efectuarea modificărilor corespunzătoare în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, la constituirea 

inventarului ca și anexă la statutul unității administrativ – teritoriale, care se actualizează ori de câte ori 
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intervin evenimente de natură juridică și la cele ce asigură publicarea pe pagina de internet a unității 

administrativ – teritoriale, într-o secțiune dedicată statutului respectiv și în Monitorul oficial local.  

Art.6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, 

prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.7. Prezenta dispoziție poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.8. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, 

în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanelor nominalizate la art. 1, 

Compartimentului Financiar, Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice și se aduce la cunoștință publică 

prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

 

  PRIMAR                                                                              p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                  ONAC DAN - CRISTIAN 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 3514  din data de 17.12.2021  

La proiectul de dispoziție privind constituirea, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, a 

Comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

si privat al comunei Șincai, județul Mureș 

Având în vedere prevederile  

- art.15 alin.(2), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 3 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

-  art. 7 alin. (2), art. 552, art. 554 și ale art. 555 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 289 alin. (2) – (4), art. 356 alin. (2)  și alin. (3) art. 357 alin. (1) – (3) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 5 – 7  din Norme Tehnice din 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, aprobate prin Hotărârea 

392/2020; 

Luând în considerare necesitatea actualizării inventarului bunurilor aparținând domeniului public 

și privat al unității administrativ – teritoriale Comuna Șincai, și analizând prevederile legale în vigoare se 

constată necesitatea și obligativitatea instituției pentru demararea cu celeritate a procedurilor de 

inventariere a bunurilor din domeniului public și privat al unității administrativ – teritoriale Comuna Șincai 

și astfel, propun Primarului comunei Șincai, emiterea unei Dispoziții privind constituirea, la nivelul unităţii 

administrativ-teritoriale, a Comisiei speciale pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Șincai, județul Mureș, în următoarea componență: 

Nr. 

crt.  
Nume și prenume 

Funcția deținută în 

cadrul Comisiei speciale 

Funcția în aparatul 

de specialitate al 

Primarului 

Membru 

supleant 

1. Pánczél Szilamér Președinte Viceprimar Vasile Pop 

2. Onac Dan – Cristian Membru 

Referent/Secretar 

general U.A.T. – 

delegat 

- 

3.  Toma Dragoș Membru Consilier Juridic - 

4. 
Mărginean Mădălina – 

Roxana 
Membru 

Consilier Achiziții 

Publice 

- 

5. Moldovan Lucia Membru Referent - 

6. Kis Izabella Membru Referent - 

 

p. Secretar general U.A.T. Comuna Șincai 

Onac Dan – Cristian  
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