
ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

_DISPOZIȚIA nr. 215
din SLOCTOMBRE 2022

privind constituirea comisiei de inventariere a
bunurilor aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Sălaj

Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
- referatul nr.19356 din 31.10.2022 al Direcţiei patrimoniu;
- prevederile art. 289 alin. (2) din 0.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cumodificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. 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;

- art.191 alin.(1) lit. f) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cumodificările şi completările ulterioare.

DISPUN:
Art.1. Se constituie comisia de inventariere a bunurilor aflate în domeniul public şi privatal Judeţului Sălaj, în următoarea componență:
PREȘEDINTE
-  Cristian-Claudiu Bîrsan — vicepreşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
MEMBRI
-  Cosmin-Radu Vlaicu — secretarul general al judeţului;
-  Leontina-Lucica Maruşca — director executiv — Direcţia economică;
- Katalin-Aletta Popovici — arhitectul șef al judeţului;
-  Ioan-Dorel Labo — director executiv - Direcţia patrimoniu;
-  Adrian-Cosmin Cuzdriorean — şef serviciu — Serviciul juridic, contencios, pregătirea

şedinţelor și proceduri administrative;
MEMBRI SUPLEANȚI
- Letiţia Pop - director executiv - Direcţia juridică şi administraţie locală;
-  Mioara-Aurica Murăreanu - şef serviciu — Serviciul financiar contabilitate şi control

financiar preventiv propriu și de gestiune;
- Dănuţ Vultur — şef birou — Biroul autorizaţii de construire şi disciplină în construcții;
-  Ramona-Crina Costin — şef serviciu — Serviciul administrarea domeniului public şi privat al

judeţului;
-  Adriana-Cristina Șimișnean — consilier juridic — Direcția juridică şi administrație locală.
Art.2, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredinţează persoanele

menționate la art. 1.
Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la:

- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia patrimoniu;
- persoanele menționate la art.1.

PREȘEDINTE, Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,Dinu Iancu-Sălăjanu

Cosmin-Radu Vlaicu


