
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

 PRIMAR  
 
 

DISPOZIȚIE 
privind desemnarea viceprimarului comunei ,  dl. Calara Alexandru,  responsabil cu,  confirmarea 

bonurilor de transport balast , a lucrărilor executate și urmărirea efectivă a acestora în teren  
 
 

Primarul comunei Gioseni, județul Bacău: 
Având în vedere: 

 -  referatul nr.CO/291 din 24.05.2021, întocmit de d-na Buculei Cristina – Elena – consilier 

superior în cadrul Biroului contabilitate ; 

 - Decizia nr. 21/1 din 04.02.2021 și Raportul follow-up nr.101 din 22.01.2021 încheiat în urma 

acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 din 

15.06.2018,ale Camerei de Conturi a Județului Bacău;  

 - prevederile art.152 alin. (1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;Legii nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;   

  
               În temeiul  art. 196 alin. (1) lit. (b), art. 197 alin. (1), (4), art.199 alin.(1) și (2)   din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 

DISPUN: 
 

 Art.1.   Începând cu data prezentei dispoziții,  domnul Calara Alexandru - viceprimarul 

comunei, este persoana desemnată responsabilă  cu confirmarea bonurilor de transport balast , a 

lucrărilor executate și urmărirea efectivă a acestora în teren . 

     Art.2.  Cu data emiterii prezentei, orice dispoziție contrară se abrogă.  

Art.3.  Prezenta dispoziție poate fi atacată conform procedurii si termenelor stabilite de  

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,  cu modificările si completările ulterioare.  

            Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie Prefectului judetului Bacău, 

Biroului contabilitate și   persoanei nominalizate la art. 1 . 

 
 

 PRIMAR, 
 BERNADIN TAMAȘ  
        Contrasemnează pentru legalitate  
        Secretar general comună,  
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NR. 95 
Din   24.05.2021  
Red.SC/2ex. 
 

 



                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      

Comuna Gioseni, Str. Principală, nr. 211, Telefon/Fax: 234/225.233 E-mail:contact@comunagioseni.ro 

Nr. CO/291 din 24.05.2021 

 

                                                                   APROB, 

       PRIMAR, 

TAMAS BERNADIN 

 

 

 

REFERAT, 

 privind desemnarea  domnului  viceprimar Calara Alexandru 

 responsabil cu,  confirmarea bonurilor de transport balast , a lucrărilor executate și urmărirea 

efectivă a acestora în teren  

 

   

 Având în vedere: 

 - Decizia nr. 21/1 din 04.02.2021 și Raportul follow-up nr.101 din 22.01.2021 încheiat în 

urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 21 

din 15.06.2018, a Camerei de Conturi a Județului Bacău;  

 - prevederile art.152 alin. (1), art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.c) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 

completările ulterioare ;   

  

 Vă rog să desemnați prin dispoziție , persoana responsabilă cu confirmarea bonurilor de 

transport balast , a lucrărilor executate și urmărirea efectivă a acestora în teren,  în persoana  

dlui viceprimar Calara Alexandru. 

 

Consilier superior contabilitate, 

  

Buculei Cristina – Elena  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU                             

PRIMĂRIA COMUNEI GIOSENI 

 


