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R O M Â N I A  

JUDEȚUL TULCEA 

COMUNA SOMOVA 

P R I M A R  

DISPOZIȚIA nr.64 
privind constituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 

domeniul privat al comunei Somova, Județul Tulcea 

 

Nicolae COSOVEI, Primarul comunei Somova, judetul Tulcea; 

Luând în considerare: 

▪ prevederile art.4 din Legea nr. 199 din 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, modificată și completată prin 

Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003; 

▪ prevederile art.155 alin.1, lit.d, alin.5 lit.d si art.357 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, rerepublicată, modificată și completată. 

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

DISPUN: 

Art. 1. -  (1) Se aprobă contituirea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care 

alcatuiesc domeniul privat  Comunei Somova, Județul Tulcea, în următoarea componență:  

Președinte: Nicolae COSOVEI - primarul Comunei Somova, 

Secretar: Cristian POSTICA - secretarul general al Comunei Somova, 

Membri: Mariana-Elena 

TATARU 

Laurentiu-Nicolae 

MOROIANU 

-  inspector cu atribuții în domeniul registrului agricol din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Somova, 

- inspector cu atributii in domeniul urbanism din aparatul de 

specialitate al primarului Comunei Somova, 

  Mihaela MOCANU - referent cu atribuții în domeniul cadastrului din aparatul de 

specialitate al Primarului Comunei Somova, 

    

Art. 2. -  (1) Prezenta dispoziție are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către 

persoanele interesate. 

(2) Prezenta dispoziție poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Secretarul general al Comunei Somova va asigura comunicarea dispoziției tuturor persoanelor 

interesate: 
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a) Instituției Prefectului - Județul Tulcea, 

b) Persoanelor desemnate conform articolului 1. 

 

 

Emisa astazi: 17 Martie 2020 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI SOMOVA, 

Nicolae COSOVEI 

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al comunei Somova, 

Cristian POSTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


