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DISPOZIŢIA 
Nr. 102 din 19 August 2022

Privind  desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Obrejița, județul
Vrancea.

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
      - referatul întocmit de către compartimentul financiar contabil înregistrat cu nr. 3608
din 18 August 2022;

În conformitate cu prevederile:  
      - art.155, alin.(1), lit.d) și art.240 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

- art. 1-2, art.10-13, art.15-16 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor,
constituirea  de  garanții  și  răspunderea  în  legătură  cu  gestionarea  bunurilor  agenților
economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.7, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările
și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/5
Iulie  2019  privind  Codul  Administrativ, cu  modificările  și  completările  ulterioare, emite
următoarea,  

DISPOZIȚIE

 Art.1 Se desemnează domnișoara Anica Adelina Miruna, consilier debutant în cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Obrejița, compartimentul Financiar Contabil
Buget în calitate de gestionar al bunurilor care aparțin patrimoniului comunei Obrejița, județul
Vrancea.

Art.2 Gestionarul  desemnat  potrivit  art.1  are  ca  atribuții  principale  de  serviciu
primirea, păstarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea chiar
temporară a acestora.

Art.3  Persoana  nominalizată  la  art.1  va  constitui  în  favoarea  comunei  Obrejița  o
garanție  egală  cu  un  salariu  tarifar  lunar,  conform  prevederilor  Legii  nr.22/1969  privind
angajarea  gestionarilor,  constituirea  de  garanții  și  răspunderea  în  legătură  cu  gestionarea
bunurilor  agenților  economici,  autorităților  sau  instituțiilor  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare.

Art.4 Garanția reținută 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 din culpa sa.

Art.5 Fișa  postului  persoanei  nomninalizate  la  art.1  se  va  completa  cu
responsabilitățile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei dispoziții.
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Art.6 Prevederile  prezentei  dispoziții  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  către
compartimentul Contabilitate Financiar Buget și de către gestionarul desemnat prin prezenta
dispoziție.

Art.7 La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  dispoziții,  orice  alte  acte  contrare  îşi
încetează aplicabilitatea.

Art.8  Prezenta  dispoziție  se  comunică  prin  grija  secretarului  general  al  Comunei
Obrejița, Județul Vrancea, persoanelor și instituțiilor interesate.

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,         
        Nicu Pardos                                                                      Secretar general al comunei,
                                                                                                    Stoica Andreea Georgiana
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