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                  DISPOZIŢIA Nr. 9/2013
privind  desemnarea domnului Palievici Eugen-Raimund-Sever – Consilier cls. I grad

superior gradaţia 4 – Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din cadrul
Primăriei Municipiului Brad  ca persoană responsabilă cu inventarierea  şi gestionarea a

echipamentelor electrice de iluminat  ornamental-festiv

Primarul Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere că prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brad nr 642/2012, domnul

Palievici Eugen-Raimund-Sever – Consilier cls. I grad superior gradaţia 4 – Compartimentul
Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din cadrul Primăriei Municipiului Brad a fost numit în calitate
de gestionar  pentru punerea în aplicare a Procedurii operaţionale Cod: P.O.A.P.01 privind
„Achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări”.
         În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii 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 ultarioare şi ale H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea
bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare, a
prevederilor art.3 lit.e , art.9 alin .3 lit.h din Legea 230/2006 privind Serviciul de iluminat public, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 61 alin. 5, art. 63 alin. 1 lit. e), art. 68 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit.
a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

DISPUNE:

Art.1 – Desemnarea domnului Palievici Eugen-Raimund-Sever – Consilier cls. I grad
superior gradaţia 4 – Compartimentul Protecţia Mediului, Protecţia Muncii din cadrul Primăriei
Municipiului Brad ca persoană responsabilă cu inventarierea şi gestionarea echipamentelor electrice
de iluminat public ornamental-festiv.

Art.2 – Persoana desemnată la art.1 va preda în baza unui proces verbal de predare-primire
echipamentele electrice de iluminat public ornamental-festiv cu ocazia Sărbătorilor de iarnă,
societăţii care va efectua lucrările de iluminat public festiv şi ornamental,urmând a le prelua tot în
baza unui proces  verbal de predare-primire conform prevederilor contractului de lucrări în vigoare.

Art.3 –Prezenta dispoziţie poate fi contestată pe calea contenciosului administrativ la
instanţele competente, în condiţiile legii.

Art.4 - Se comunică câte un exemplar din prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului
Judeţului Hunedoara, Primarului Municipiului Brad, Compartimentului Resurse Umane şi domnului
Palievici Eugen Raimund Sever.
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