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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 
 

 

Dispoziția  

Nr. 206  din 02.12. 2015 
 

privind desemnarea gestionarilor bunurilor comunei Dudeștii Noi 
 

Având în vedere  temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil; 
c) art. 21, art. 24 și art. 27-30 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
d) art. 10-16 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; 

e) art. 254 din din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările 
ulterioare, 

f) Acordului de cooperare nr. 1.033/21 martie 2013 încheiat la nivelul Filialei 
Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, 

 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și ale celor art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea dispoziție. 
 

 Art. 1. -  Se desemnează următoarele persoane, angajați ai comunei Dudeștii Noi,  
ca gestionari ai bunurilor comunei, astfel: 

a) Bogdan-George SITAR, angajat în funcția de inspector, desemnat ca gestionar al 
bunurilor achiziționate pentru acțiunile și activitățile desfășurate de către Consiliul Local și 
Primăria Comunei Dudeștii Noi; 

b) Daniela BUTARIU, angajată în funcția de bibliotecar IA, desemnată ca gestionar al 
bunurilor achiziționate pentru acțiunile și activitățile desfășurate de către Biblioteca 
Comunală Dudeștii Noi; 

c) Ioan FLOREA, angajat în funcția de administrator, desemnat ca gestionar al 
bunurilor al bunurilor achiziționate pentru acțiunile și activitățile desfășurate de către Casa 
de Cultură Dudeștii Noi; 

d) Maria BOGDAN, angajată în funcția de referent III superior, desemnată ca 
gestionar al bunurilor al bunurilor achiziționate pentru acțiunile și activitățile desfășurate de 
către Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. 

 
Art. 2. - (1) Persoanele nominalizate la art. 1, în conformitate cu prevederile legale, 

trebuie să constituie în favoarea comunei o garanție egală cu un salariu tarifar  lunar 
corespunzător fiecărei persoane în parte. 
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(2) Constituirea garanției se face în conformitate cu prevederile 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. 3. - Garanția reținută personalului angajat, va fi restituită în termen de 10 zile de 

la încetarea contractului de muncă sau la trecerea într-o funcție pentru care nu se cere 
garanție. 

 
Art. 4. - Fișele postului pentru persoanele nominalizate la art. 1 se completează cu 

responsabilitățile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei dispoziții. 
 
Art. 5. - (1) Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: 
a) prefectului județului Timiș, 
b) persoanelor nominalizate  la art.1. 
 

                   
                           
 
 
 
 
 
 
L.S. _______________________                                                          
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Ex.4. 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI, 

 

 …………………………….………………………… 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 

PRIMARUL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

 …………………………….………………………… 

Alin-Adrian NICA 
 


