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DISPOZIŢIE
Referitoare la: constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public i privat al
municipiului Slatina i a comisiei de sprijin

•

•

Având in vedere:
. 2022 al Direcţiei Administrare Patrimoniu;
- referatul nr. .97F7 ,A2 /
- Dispozitiile Primarultti Municipiului Slatina. nr. 854/28.05.2020; nr. 272/03.02.2020 şi nr. 273/03.02.2020;
- dispoziţiile art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările
ulterioare, cu privire la Inventarierea bunurilor din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale şi ale art 357
cu privire la Inventarierea bunurilor nnobile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale:
- prevederile art 5, alin. 1 şi alin. 3 şi ale art. 6 alin. 1 şi alin. 4 din H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor
Tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public i privat al comunelor, al oraşelor, al
municipiilor şi al judetelor;
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina insuşit prin Hotărârea Consiliul Local al
Municipiului Slatina nr. 66/1999, cu modificările şi completările ulterioare, atestat prin Hotararea Guvernului nr.
1335/2001 modificată i completată. prin H.G.nr. 1553/2009;
- inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina Insuşit prin Hotararea Consiliului Local
al Municipiului Slatina nr. 130/02.06.2020;
in conformitate cu prevederile art. 155 alin. 5 lit. d) coroborate şu prevederile art. 196 alin.1 lit "b"din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
PRIMARUL MUNICIPIULUI SLAT1NA
DISPUNE:
Art. 1. (1) - Se constituie Comisia specială de inventariere a domeniului public şi privat al municipiului Slatina, cu
numirea membrilor titulari in următoarea componenţă:
1.- Constantin Stelian Emil Mot — primarul rnunicipiului Slatina - preşedinte titular
2. - Mihai Ion Idita — Secretar general al rnunicipiu1ui Slatina — membru titular
3.- Calotă Sălcianu Alin — director general Directia Generală Economică — membru titular
4. - Birin Adrian Ciprian — sef Serviciu Urbanism, Amenajarea, Teritoriului — membru titular
5 - Ionescu Narcisa lonela — director exectitiv - Directia Administrare Patrimoniu — membru titular
Primăria
6.- Otincelescu Mihaela — consilier juridic - şef Serviciu indrumare Asociatii de Proprieetari
Municipitilui Slatina - membru titular
7. - Rotaru Laura - inspector superior Compartiment Fond Funciar, Cadastru — membru titular,
(2) — Pentru fiecare membru titular din comisia specială de inventariere constituită potrivit alin. 1, se numeşte
cate un membru supleant, în aceea.şi ordine:
1. - Berechet Alexandru Mirel — viceprimar — preşedinte supleant
2. - Manea Ingrid Monica - consilier juridic superior — Com.partiment Juridic, Contencios — membru supleant
3.- Mihai Adrian Răzvan — director general adjunct Directia Generală Economică — membru supleant
4.- Borea Octavian Adrian — inspector superior -Serviciul Urbanism„Amenajarea Teritoriului — membru supleant;
5. - Deaconu Mihaila — şef Birou E.D.P.P. Directia Administrare Patrimoniu membru supleant
6.- Gheomhe Amelia — consilier juridic — Compartimentul Juridic — Directia Administrare Patrimoniu membru
supleant
7.- Obretin Marius Radian - Inspector superior - Compartiment Fond Funciar, Cadastru — membru supleant,
Art. 2. - Membrii comisiilor constituite potrivit dispoziţiilor art. 1, au atribuţii cu privire la intocmirea
actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Slatina, şi a inventarului bunurilor ce
aparţin domeniului privat al municipiului Slatina, în conformitate cu dispoziţiile art. 289 şi art. 357 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare şi a Normelor Tehnice pentru
intocinirea inventarului buntirilor care alcăttnesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi
al judetelor, aprobate prin H.G. nr. 392/2020 .
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Art. 3. - Se constinne Comisia de sprijin a Comisiei speciale de inventariere a domeniului public i privat al
municipiului Slatina, în următoarea componenţă:
1 - şorcoată Voichiţa — inspector superior Biroul E.D.P.P. - Direcţia Administrare Patrimoniu
2.- Lica Florentina - inspector principal Biroul E.D.P.P. - Direcţia Administrare Patrimoniu
3. - Croitoru -Victoria Florentina — consilier asistent - Birou Contracte — Direcţia Administrare Patrimoniu
4. - Oporanu Mihaela Corina - consilier juridic Direcţia Administrare Patrimoniu
5 - Dănică Ciprian — consilier asistent - Birou Contabilitate — Direcţia Administrare Patrimoniu
6 - Năstasie Anisoara Georgeta - consilier superior - Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului
7 - Pi.rytt Valerica inspector - Compartiment Fond Funciar, Cadastru — membru supleant.
Art. 4. - Pentru indeplinirea atribuţiilor cu care este investită Comisia specială de inventariere constituită potrivit
prezentei dispoziţii, activitatea acesteia va fi sprijinită de membrii comisiei de sprijin constituită potrivit art. 3.
Art. - 5. - Cu data prezentei, işi incetează aplicabilitatea Dispoziţiile Primarului Municipiului Slatina, numerele:
272/03.02.2020; 273/03.02.2020 şi nr. 854/28.05.2020
Art. 6. - Prezenta dispoziţie se va comunica la:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Persoanele nominalizate la art. 1 alin 1 şi alin. 2 şi la art. 3.

Contrasemnează,
Secretarul Generalal Munici ului Slatina,
Mihai Io
ITA

Pri
Constantin St
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