ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 225
cu privire la numire dlui. Mitu Paul si a dlui. Manea Iulian –Florica
in vederea instalarii si punerii in functiune a unor echipamente de colectare deseuri
precum si pentru preluarea acestora
Ec. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- adresa Consiliului Judetean Tulcea cu nr. 10793/01.09.2017 inregistrata la
Primaria Comunei Frecatei, judetul Tulcea sub nr. 6418/04.09.2017
Tinand cont de prevederile:
- Contractului de finanţare nerambursabilă nr. 5779/RP din 03.12.2013;
- Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Tulcea”;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările 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 numesc persoanele in vederea instalarii, punerii in functiune a unor
echipamente de colectare deseuri, in urmatoarea componenta:
- dl. Mitu Paul – viceprimar al Comunei Frecatei, judetul Tulcea, si
- dl. Manea Iulian-Florica – sofer in cadrul Primariei Comunei Frecatei, judetul
Tulcea;
Art. 2 - Persoanele nominalizate au urmatoarele atributii:
- vor răspunde de instalarea, punerea in functiune, configurarii, testarii, instruirii,
privind receptia si utilizarea echipamentele de colectare deseuri, precum si pentru
preluarea acestora;
-îndeplinesc toate demersurile în vederea efectuării recepţiilor, comunicării
documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite in contract;
- informeaza de îndată şeful ierarhic superior asupra oricărei probleme apărute în
derularea contractului de furnizare;
- efectueaza toate raportările solicitate de Consiliul Judetean în vederea
monitorizării contractelor în termenele şi condiţiile stabilite;

- verifica corectitudinea echipamentelor recepţionate în procesul- verbal de
receptie;
- transmite către Consiliul Judetean Tulcea toate documentele necesare derularii
contractului de furnizare, fiind responsabil pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor
şi documentelor comunicate.
Art. 3 - Persoanele nominalizate vor 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 persoanelor nominalizate,
Consiliului Judetean Tulcea precum si Institutiei Prefectului judetului Tulcea.
Emisă astăzi 07.09.2017
PRIMAR,
ec. Marian NAIMAN

Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
CERGAU George-Cosmin

