
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment  
CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE 
înregistrat sub nr.   30.03.2022;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 5) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                   Primarul comunei  Beba Veche emite prezenta D I S P O Z I T I E

privind stabilirea si relirerea garanliei maleriale personalului r,ale stabilirea 
si rețirerea garanției maleriale personalului care gestionează bunuri si 

valori la Prirmaria comunei Beba Veche

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Având în vedere prevederile:
- art. 11 -12 din Legea nr. 22/1969 prlvind angajarea gestlonarilor, constituirea de 
garanții si răspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor, cu modlficarile sl 
completările ulterioare; 
- art 10 din Legea contabllltatll nr. 82/1991, republicataă cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publlce locale, cu modificarile sl completarile 
ulterioare,
- art 254 din Leg ea nr. 53/2003 privind Codul Muncil, cu modificarile si completarile 
ulterioare,
- Legii nr. 24/2000 privlnd norrnele de tehnica legislatlva in eiaborarea actelor 
normative, republlcata, cu modiflcarile si completarlle ulterioare;
- Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala In admlnistralia publică, 
republicată.

    Se stabilesc umătoarele posturi si persoane care gestioneaza bunuri si valori la 
Primaria comunei Beba Veche, județul Timiș:
CASIER - Căpăț Laura- Patricia CNP 2941109xxxxxx, Funcționar administrativ grad III 
debutant  în compartimentul  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, 
INCASARE TAXE SI IMPOZITE.

Articolul 1:

    Se aproba retinerea garantiel materiale in cuantumul unui saiariu de incadrare 
personalului care ocupa posturile de la art. 1 din prezenta dispozitie.

Articolul 2:

    Garantia materiala retinuta personalului care ocupa posturile de la art. 1 din prezenta 
dispozitie va fl consemnata In conturi separate la Raiffeisen Bank pe numele acestora, 
In favoarea Primariei Comunei Beba Veche, județul Timiș.

Articolul 3:

    Garantia materiala retlnuta personalului va fl restituită In termen de 30 zile de la 
încetarea raportulul de serviciu/contractului individual de munca, numai daca nu s-au 
cauzat prejudicii instituției, din culpa salariatului.

Articolul 4:



    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web www.primariabebaveche.ro - Monitorul 
Oficial Local.

Articolul 5:

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 14/2022

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz
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4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1
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Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

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.

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 30.03.2022
Nr. 14


