ROMANIA
Judetul CARAS SEVERIN
Comuna EFTIMIE MURGU
- Primar-

Nr. 113 din 9 noiembrie 2020

DISPOZIȚIE
privind stabilire atributii si salarizare pentru domnul Șuta Dionisie
viceprimar al comunei Eftimie Murgu
PRIMARUL COMUNEI EFTIMIE MURGU,
Având in vedere: - referatul secretarului general al U.A.T. Eftimie Murgu, inregistrat
sub nr. 1623/9.11.2020 in care se evidentiaza necesitatea emiterii dispozitiei de stabilire
atributii și salarizare pentru viceprimarul comunei;
Vazand H.C.L. Eftimie Murgu nr. 48 din 6 noiembrie 2020 alegere viceprimar al
comunei Eftimie Murgu domnul Șuta Dionisie;
Având in vedere art.3, art. 8 alin.(1), art. 10, art. 11 alin. (1), (2) ,(3) si (4), art. 25 alin. (1) si
(3), respectiv Anexa nr. VIII, cap. I lit. A, pct. III si cap. II lit. A , pct. IV din Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice ,
În temeiul dispozițiilor art. 155, art. 157 si art. 196 alin. (1) lit. ”b” din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE :
Art. 1 Începand cu data 9 noiembrie 2020 se stabilesc urmatoarele atributii domnului
Șuta Dionisie, viceprimar al comunei Eftimie Murgu:
-indruma si supravegheaza activitatea de paza de pe raza comunei Eftimie Murgu, ordinea si
linistea publica;
-indruma, coordoneaza si controleaza activitatea de comert, controleaza igiena si salubritatea
locurilor si localurilor publice, ia masuri pentru buna functionare a acestora;
-raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat
al comunei;
-raspunde de intretinerea retelei de alimentare cu apa, canalizare si salubrizarea localitatii,
protectia si refacerea mediului;
-raspunde de activitatile culturale, tineretului si sportive;
-raspunde de activitatile pe linie de situatii de urgenta ;
- ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, pentru asigurarea igienizarii
localitatii, pentru decolmatarea vailor locale, podetelor si rigolelor pentru asigurarea scurgerii
apelor pluviale;
- asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice si agricole;
- asigura buna functionare a iluminatului public;
-organizeaza si indruma activitatea personalului beneficiar de ajutor social in conditiile Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
-alte atributii incredintate de primar sau consiliul local.

Art.2 Perioada de indeplinire atributii: - durata mandatului de viceprimar.
Art.3 Incepand cu data de 9 noiembrie 2020 se stabileste indemnizația lunară a
viceprimarului comunei Eftimie Murgu in cuantum de 6690 lei/lună.
Art.4 Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanei nominalizate la art. 1,
Institutiei Prefectului Caras Severin si aduse la cunostinta publica prin grija secretarului
general al comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin .

PRIMAR
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Avizat pentru legalitate ,
Secretar general al comunei
Liviu Imbrescu

