
 

 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A   
nr. 21  din 19 ianuarie 2021 

privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a 
 bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni  

de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice 
 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 

Văzând Referatul cu nr. 963/2021 privind constituirea Comisiei de evaluare și 
inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în 
exercitarea mandatului sau a funcției publice; 

În conformitate cu dispozițiile:  
➢ art. 191 alin. (1) lit. f), alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
➢ art. 1 și ale art. 3 - 5 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern 

şi controlul financiar preventiv, aprobată prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

➢ art.2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 
bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 
mandatului sau a funcției; 

➢ Legii nr. 176/2010  privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

➢ Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ art.2, art. 4 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 1126/2004, pentru 
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind 
unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor 
acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; 

➢ Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 1262/2006 privind stabilirea conturilor 
deschise la unitățile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la 
art. 2, alin. (3) și (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la 
bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 
mandatului sau a funcției;  

➢ art.4 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

➢ Procedura de sistem 04- privind declararea cadourilor la nivelul Consiliului 
Judeţean Cluj; 

În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

D I S P U N E: 
 
Art.1.  Se constituie Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu 
gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției 
publice din cadrul Consiliului Județean Cluj în următoarea componență: 



 

 

 
 
 

a) președinte: Ligia Cîineanu-director executiv- Consiliul Județean Cluj 
b) membri:      Alin Iuga- șef serviciu- Consiliul Județean Cluj 
c)                        Liliana Mureșan- consilier-Consiliul Județean Cluj 

ART.2. (1) Mandatul membrilor comisiei este de 3 ani şi poate fi reînnoit o singură 
dată.  
(2) Cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor comisiei, președintele 
Comisiei elaborează o informare cu privire la necesitatea constituiri noii comisii.  

Art.3. Membrii comisiei vor duce la îndeplinire prevederile legale în materie și 
atribuțiile stabilite prin procedura de sistem 04- privind declararea cadourilor la 
nivelul Consiliului Judeţean Cluj. 

 
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică, prin e-mail, membrilor Comisiei de evaluare 
și inventariere, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin publicarea pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.  
 
 
        PREŞEDINTE                                             CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                          SECRETAR AL GENERAL JUDEŢULUI 
 Alin Tișe                                                    Simona  Gaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


