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D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea persoanelor care gestionează  

bunuri şi valori la nivelul Primăriei comunei Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 18/1991 legea contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Primarul comunei Griviţa emite prezenta dispoziţie. 

 

Art. 1. – Se desemnează următoarele persoane ca gestionari a bunurilor şi valorilor de la 

nivelul Primăriei comunei Griviţa: 

a) Gheorghe Cătălin Topalea – administrator, care va gestiona toate bunurile aparţinând 

Primăriei comunei Griviţa; 

b) Tudoriţa Boţoroga – consilier, care va gestiona valorile băneşti ale primăriei; 

c) Daniela Brăescu – referent, care va gestiona fondul de carte al bibliotecii comunale, 

precum şi bunurile apartinând căminului cultural. 

Art. 2. - Se aprobă reţinerea garanţiei materiale în limita a două salarii de încadrare, 

persoanelor prevăzute la art. 1, în situaţia în care aceasta nu s-a efectuat până în prezent. 

Art. 3. - Garanţia materială reţinută persoanelor care gestionează bunuri şi valori, va fi 

consemnată în conturi separate, pe numele persoanelor, în favoarea Primăriei comunei Griviţa şi va 

fi restituită în termen de 30 de zile de la încetarea raportului/contractului de muncă, dacă nu s-au 

cauzat prejudicii instituţiei din culpa sa. 

Art. 4. - Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, orice prevedere contrară se abrogă. 

 Art. 5. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Griviţa. 

 

     Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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