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PRIMAR 

D I S P O Z I Ț I E 

privind stabilirea si retinerea garantiei materiale personalului care gestioneaza 

bunuri si valori la Primaria comunei Alexeni 

 

PRIMARUL COMUNEI ALEXENI , JUDEȚUL IALOMIȚA , 

Având in vedere : 

- referatul   nr.2549 din 13.07.2021 consilierului compartimentului contabilitate  

din  cadrul aparatul de specialitate al  primarului  privind stabilirea si retinerea garantiei 

materiale personalului care gestioneaza bunuri si valori la Primaria comunei Alexeni,  

In conformitate cu : 

- prevederile Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de  

garanții și răspunderea in legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 

si completarile ulterioare;  

În temeiul art. 155 alin (1), lit. d) coroborat cu  alin (5), lit. e) și art. 196 alin (1), 

lit. b) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

 

D I S P U N E   : 

 

 Art.1. Se stabilesc urmatoarele persoane care gestioneaza bunuri si valori la 

Primaria comunei Alexeni: 

1. Tudor Vasile – viceprimar – raspunde de bunurile din domeniu public si privat; 

2. Mitu Elena – casier – gestiune numerar; 

3. Iancu Leon – referent compartiment S.V.S.U. Alexeni – gestiune materiale.               

Art.2. Se aproba retinerea garantiei materiale de un salariu de incadrare, 

personalului care ocupa posturile de la art.1 din  prezenta dispozitie. 

 Art.3.  Se aproba retinerea din retributia lunara a unui procent de 1/10, in vederea 

retinerii si consemnarii garantiei materiale, pana la cuantumul unui salariu. 

 Art. 4.  Garantia materiala retinuta personalului, va fi restituita in termen de 30 de 

zile de la incetarea raportului de munca sau de serviciu, numai daca nu s-au cauzat 

prejudicii institutiei, din culpa sa. 

 Art.5.  Prezenta dispoziție va fii comunicată, prin grija secretarului comunei  spre 

aducere la indeplinire persoanelor nominalizate la art. 1 ,  compartimentului contabilitate, 

primarului comunei Alexeni si Institutiei Prefectului Judetul Ialomita.  

 

               PRIMAR ,                                        AVIZAT  PENTRU LEGALITATE, 

                          Cretu Ion                                                   Secretar  General Comună ,  

                                                                                                        Dinu Marina  

Nr. 102 

Emisă  la Alexeni . 

Astăzi  14  iulie 2021 


