ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ
DISPOZIŢIA

nr. 117 din 03 septembrie 2021
privind stabilirea și reținerea garanției materiale personalului care gestionează
bunuri și valori la Primăria comunei Tulgheș, județul Harghita
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
Referatul nr. 4230 din 03.09.2021 al Compartimentului financiar-contabil, impozite
și taxe prin care se solicită stabilirea și reținerea garanției materiale personalului care
gestionează bunuri și valori la Primăria comunei Tulgheș, județul Harghita;
Art. 10-13 din Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 10 din Legea contabilității nr. 82 / 1991, republicată;
Art. 254 din legea nr. 53 / 2003 Codul muncii, republicată;
Prevederile dinLegea nr. 273/2006 privind finanțele public elocale, cu modificările
și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d, coroborat cu alin. (5), lit. e) şi ale art.
196, alin.(1), lit.b), din O.U.G. nr. 57 / 2017 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

DISPUNE:
Art.1. Se stabilesc următoarele posturi și persoane care gestionează bunuri și
valori la Primăria comunei Tulgheș, județul Harghita, după cum urmează:
a) Referent I, ocupat de doamna Pop Lăcrămioara;
b) Referent II, ocupat de doamna Andrieș Ionela;
c) Referent II, ocupat de domnul Cristinoi Aurelian-Paul.
Art.2. Se aprobă reținerea garanției materiale la nivelul unui salariu de încadrare,
personalului care ocupă posturile de la art. 1 din prezenta dispoziție.
Art.3. Se aprobă reținerea din retribuția lunară, începând cu cea aferentă lunii
septembrie 2021, a unui procent de 1/10, în vederea constituirii și consemnării garanției
materiale, până la cuantumul stabilit la art. 2 din prezenta dispoziție.
Art.4. Garanția materială reținută personalului care gestionează bunuri și valori la
Primăria Tulgheș va fi consemnată în conturi separate la Banca Comercială Română, pe
numele personalului, în favoarea Primăriei comunei Tulgheș.
Art.5. Garanția materială reținută personalului care gestionează bunuri și valori la
Primăria Tulgheș va fi restituită în termen de 10 zile de la încetarea raportului de serviciu
sau
trecerea într-o altă funcție pentru care nu se cere garanție, dacă nu s-au cauzat prejudicii
instituției din culpa sa.
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Art.6. Fișa postului pentru persoanle nominalizate la art. 1 se va completa cu
responsabilitățile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei dispoziții.
Art.7. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către
Compartimentele Resurse umane și stare civilă, respectiv Financiar –contabil, impozite
și taxe.
Art.8. .Începând cu data emiterii prezentei orice alte dispoziții contrare își
încetează aplicabilitatea.
Art.9. Secretarul comunei Tulgheș, judeţul Harghita, va comunica dispoziţia
Instituţiei Prefectului judeţului Harghita pentru efectuarea controlului de legalitate, d-lui
Primar, persoanelor nominalizate și o va aduce la cunoștința publică prin afișarea pe
pagina de internet a primăriei.
Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 117 / 2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

0

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1

2
3
03 / 09 / 2021
1
Semnarea dispoziției )
2
____/____/2021
2
Comunicarea către prefectul județului )
3+4
____/____/2021
3
Aducerea la cunoștință publică )
3+4
____/____/2021
4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
5
6
____/____/2021
Dispoziția devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului
în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează
se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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