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DISPOZIŢIA Nr. 86 /10.05.2021                                     

privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Jijila, 
județul Tulcea 

 

 Costică Deacu, Primarul comunei Jijila, judeţul Tulcea ;  

 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) din Codul Civil; 

 - art.209, art.357 și art.607 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior ;   

  - art.5 din H.G nr.392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si 
al judetelor; 
 Ținând cont de circulara nr.1739/10.02.2021 a Instituției Prefectului Județul Tulcea;  

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.b), art.240 alin.(1), art.243 alin.(1) lit.a din O.U.G 
nr.57/2019 - privind Codul Administrativ; 

DISPUN :   

 Art.1. Se constituie comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al comunei 
Jijila, în următoarea componență : 

  

1) Preşedinte – Costică Deacu – primar al comunei Jijila ; 
Supleant:  Marian Banea      - viceprimarul comunei Jijila; 

2) Membru:  - Dumitru Acriș – Secretarul general al comunei Jijila; 
Supleant: Viorel Enache- Consilier compartiment secretariat administrative,relatii 

publice,resurse umane,protecția muncii; 
3) Membru: -Marioara Vasile – Inspector Compartiment contabilitate, impozite și taxe ; 

                 Supleant:  Natașa Geru-inspector Compartiment contabilitate ,impozite și taxe; 
4) Membru: - Gabriela Hagighiol – Consilier Compartiment secretariat 

administrative,relații publice,resurse umane,protecția muncii; 
                 Supleant: Ștefan Duduță –referent compartiment contabilitate, impozite și taxe; 

5) Membru: - Ion Caluschi– Inspector compartiment registru agricol ; 
                Supleant:Maria Petru-inspector compartiment contabilitate, impozite și taxe; 

6) Membru: - Dumitra Drăgoiu– Referent compartiment registru agricol; 
                Supleant: Valerica Bejenaru-Inspector compartiment contabilitate, impozite și taxe; 



Art.2. (1) Comisia specială are ca atributii întocmirea si actualizarea inventarului bunurilor 
apartinând domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale si a inventarului bunurilor apartinând 
domeniului privat al unitatii administrativ-teritoriale. 

(2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatii administrativ-
teritoriale se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotarâri a Guvernului de atestare a 
inventarului bunurilor apartinând domeniului public al respectivei unitati administrativ-teritoriale. 

(3) Comisia stabilită la art.1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, în condiţiile 
legii.  

Art.3 Secretariatul comisiei speciale va fi asigurat de doamna Gabriela Hagighiol,care va 
îndeplini atribuțiile referitoare la redactare și intocmirea documentelor necesare inițierii proiectului de 
hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public sau domeniul privat al 
comunei Jijila. 

 Art.4. Prezenta dispoziție  va fi  comunicată  Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, Primarului 
comunei Jijila, persoanelor nominalizate și va fi adusă la cunoștință publică prin publicare în M.O.L.  

         

                         PRIMAR,                                                                Contrasemnează, 

                    Costică Deacu                                                 Secretar general al comunei Jijila 

                                                                           Dumitru Acriș 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


