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DISPOZIȚIA  NR. 85 / 2021 
privind desemnare gestionari  bunuri aparținând Comunei Mihalț și constituirea 

garanțiilor de către gestionarii desemnați 
 
                     Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Flavius Breaz; 
                     Luând în considerare Referatul nr. ____/ 23.07.2021, întocmit de șef Birou buget – 
finanțe, impozite și taxe, contabilitate prin care se propune desemnarea unor persoane pentru 
gestionarea bunurilor care aparțin patrimoniului comunei Mihalț; 
                      Având în vedere: 
- art. 1, art.2, art. 10 – art. 13 și art. 15 – art. 16 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea 
gestionarilor , constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea  bunurilor agenților 
economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
                      În temeiul art. 155 alin.(5) lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
DISPUN 

                  Art.1. Se desemnează următoarele persoane din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Mihalț, județul Alba ca gestionari ai bunurilor aparținând comunei: 

a) Potopea Claudia Marilena, inspector principal Birou buget finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate  – gestiune numerar casierie; 

b) Comșa Margareta, bibliotecar – gestiune cămine culturale și bibliotecă; 
c) Hațegan Ioan, muncitor calificat – gestiune bunuri și combustibil Compartiment 

gospodărire comunală    
                Art.2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor constitui în favoarea comunei o garanție 
egală cu 3 salarii tarifare, corespunzător fiecărei persoane în parte, prin reținere în rate lunare 
succesive.  
               Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată în termenele și condițiile prevăzute de Legea 
nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
                Art.4. Dispoziția va fi dusă la îndeplinire de Biroul buget finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate și persoanele nominalizate. 
                Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică: persoanelor în cauză, Biroului buget finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
 
                                                                                                Mihalț, la 26 iulie 2021 
                       Primar,                                                      Contrasemnează secretar general, 
                    Flavius Breaz                                                           Mariana Salcău 
  


