ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 204
cu privire la desemnarea dlui. Hancerencu-Petre Sorin
persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare
incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul nr. 5820/08.08.2017, intocmit de secretarul comunei Frecatei prin care expune
necesitatea desemnarii unei persoane responsabila cu urmarirea derularii contractului de
finantare incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea
Tinand cont de prevederile:
- art.34 alin. (2)din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.9 alin. (341) - (3412) din Legea cadastrului şi publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.5 din
Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a
stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile
administrativ- teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 63, alin. 1, art. 68 alin. (1) şi art. 115, lit. „a" din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare:

DISPUN:
Art. 1 - Se desemneaza dl. Hancerencu-Petre Sorin – consilier juridic din cadrul
Compartimentului executari silite, ca persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului
de finantare incheiat cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea, pentru finantarea în
cadrul Programului national de cadastru si carte funciară a lucrărilor de înregistrare pentru
sectoare cadastrale.
Art. 2 - Persoana nominalizata are urmatoarele atributii:
- va răspunde şi de urmărirea derulării contractului de achiziţie publică.
- asigura derularea contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele
contractuale;
- îndeplineste toate demersurile în vederea efectuării recepţiilor, comunicării
documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite de prezenta procedură şi de prevederile
legale în vigoare, referitoare la avizarea acestor documente;
- comunica, în termenele şi în forma prevăzute de contractul de finanţare, contractele de
achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor
documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, efectuării
recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna desfăşurare a
contractelor;

- informeaza de îndată şeful ierarhic superior asupra oricărei probleme apărute în
derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;
- efectueaza toate raportările solicitate de ANCPI în vederea monitorizării
contractelor în termenele şi condiţiile stabilite;
- verifica corespondenţa dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi
imobilele menţionate în PVR servicii şi în factură, transmise de către UAT în vederea
transferului sumelor necesare efectuării plăţii;
- asigură corelarea prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele
din contractele de achiziţie publică încheiate cu prestatorii de servicii;
- transmite către OCPI toate documentele necesare finanţării şi monitorizării, fiind
responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate.
Art. 3 - Persoana nominalizata va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie.
Art. 4 - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
data comunicării, la organul emitent.
(2) Împotriva masurilor dispuse, persoana nemultumita se poate adresa instantei
de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit
legii, în termen de 6 luni de la comunicarea soluţiei contestaţiei.
(3) Contestatia nu suspenda obligatia executarii masurilor dipuse prin prezenta
dispozitie.
Art. 5 - Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanei nominalizate, Oficiului
de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea precum si Institutiei Prefectului judetului
Tulcea.
Emisă astăzi 08.08.2017
PRIMAR,
ec. Marian NAIMAN
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SECRETAR,
CERGAU George-Cosmin
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