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DISPOZITIA NR.73/2020
privind delegarea unor atributii catre Administratorul Public al comunei Spring
Primarul comunei Spring,judetul Alba.
Avand in vedere:
 Dispozitia nr.200/2019 privind numirea d-nei Vasiu Gabriela Iulia in functia
de administrator public al comunei Spring
 Contractul de management nr. 4606/01.10.2019 incheiat intre primarul
comunei Spring Rusu Daniel Gheorghe si administratorul public Vasiu
Gabriela
In conformitate cu
 art.244 alin. 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 art.21 alin.2 si alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare
 art.157 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
In temeiul art.196 alin.1 lit.b din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
DISPUNE
Art.1 Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii si pana la incetarea mandatului
primarului comunei se deleaga calitatea de ordonator principal de credite, doamnei Vasiu Gabriela
Iulia, asministrator public in aparatul de specialitate al primarului comunei, care devine astfel
ordonator principal de credite delegat.
Art.2 Administratorul public exercita atributiile delegate, in numele primarului comunei si
nu in nume propriu, asupra oricaror operatiuni ce revin ordonatorului principal de credite, potrivit
legii.
Art.3 Ordonatorul principal de credite delegat are obligatia de a angaja si de a utiliza
creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict
legate de activitatea autoritatilor administratiei publice locale si cu respectarea dispozitiilor legale.
Art.4 Primarul comunei isi rezerva dreptul de interventie asupra modului de realizare a
atributiilor delegate catre administratorul public, inclusiv de anulare a aprobarii oricaror operatiuni.
Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Administratorul Public.
Art. 6 Prezenta dispoziţie poate fi atacată de persoanele îndreptăţite, în termenul şi
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004‚ privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.7 Prezenta dispoziţie se va comunica: Instituţiei Prefectului Alba, Primarului comunei
Spring , Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Spring, Administratorului public,
Vasiu Gabriela Iulia, Secretarului general al comunei Spring.
Spring la 17.02.2020
Primar,
Rusu Daniel Gheorghe

Contrasemneaza secretar general al comunei,
Bogdan Petronela Viorica

