
       ROMANIA                                            
JUDETUL GALATI 
COMUNA OANCEA  
        PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I A nr. 63 
din 7 aprilie 2021 

 
               privind: constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat 
al comunei Oancea, județul Galați. 
 

Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați, validat prin sentința civilă 
nr.65/2020. 

 Având in vedere referatul secretarului general al comunei Oancea înregistrat la 
nr.1051/07.04.2021; 

 Având în vedere prevederile art.289; art.357 din O.U.G. nr.57/2010  - privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art.5 din HG.nr.392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 
comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor. 

 În baza art. 196 alin. (1) lit.(b) din OUG nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
D I S P U N 

 
           Art.1 Se constituie comisia de inventariere a domeniului public și privat al unității 
administrativ – teritoriale în următoarea componență : 

1. Avădanei Pericle – viceprimar – președinte (supleant Brat Nicoleta – consilier IA) 
2. Dima Elisabeta  – secretar general – membru(supleant Cucereanu Rodica – consilier 

asistent) 
3. Deliver Gabriel – Adrian – consilier asistent – membru(Mocanu Laurentiu Cezar – 

consilier superior)  
4. Coman Ana Maria  – consilier IA – membru( supleant Ciubotariu Aurora – 

referent) 
5. Avădanei Ligia – agent agricol – membru(supleanut Chiriloaie Doinița – consilier 

principal) 
           Art.2 Comisia specială are ca atribuții întocmirea si actualizarea inventarului bunurilor 
aparținând domeniului public și a inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al 
unității administrativ-teritoriale, urmând procedurile prevăzute de Codul administrativ aprobat 
prin OUG.nr.57/2019. 

 Art.3 Începând cu data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își încetează 
aplicabilitatea. 
            Art.4  Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județul Galați și 
membrilor comisiei de inventariere de către secretar general Dima Elisabeta. 
 
                    PRIMAR,    
                                                                             
         Victor CHIRILOAIE.                    
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 
            Secretar general           
                                                                                                    Elisabeta DIMA.               


