
  

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMARUL COMUNEI RUŞEŢU 

 
 

DISPOZIŢIE 
privind  

desemnarea persoanelor responsabile cu derularea contractelor de finanțare  și de 
achiziție publică, precum și cu emiterea proceselor verbale de prestări servicii, în cadrul 

Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică – 
2021 -2022   

 
Având în vedere: 
 

- Contractului de finanțare nr.4280/06.06.2021 încheiat între Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Buzău și Comuna Rușețu; 

- Procesul – verbal nr. 4635/16.06.2021 de stabilire a sectoarelor cadastrale în care se 
vor desfășura lucrările de înregistrare sistematică în comuna Rușețu;  

- Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
nr.1/2020 privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru 
şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară; 

- prevederíle art.5 pct. 8 din Procedura şi modalìtatea de alocare a sumelor, precum 
și raportarea de către beneficiar a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările 
de înregistrare sistematică inițiate de unitătile adinìnìstrativ-teritoariale, aprobată 
prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr.819/2016 cu modificările și completările ulterioare; 
 

 
În temeiul art.155 alin.(5) lit.e) şi art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 
Emite următoarea, 

DISPOZIȚIE: 
 

Art. 1 Domnișoara Niță Iuliana, consilier achiziții publice în aparatul de specialitate al 
primarului comunei Rușețu, se desemnează persoană responsabilă de urmărirea executării 
contrcatului de achizție publică ce se va încheia în urma finalizării procedurii de achiziție, în 
conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.4280/04.06.2021 în cadrul Programului 
național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, 

Art.2 persoana nominalizată la art.1, are următoarele atribuții principale: 
- asigură derularea contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele 

contractuale;  
- îndeplinește demersurile necesare  în vederea efectuării recepţiilor, comunicării 

documentelor în forma, condiţiile şi termenele stabilite, potrivit prevederilor legale în vigoare, 
referitoare la avizarea acestor documente;  

- comunică, la termenele şi în forma prevăzute de contractual de finanţare, contractul de 
achiziţie încheiat cu prestatorul 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;  

- informează de îndată  șefii ierarhici asupra oricărei probleme apărute în derularea 
contractelor şi asigurarea comunicarea acesteia către instituţiile implicate;  

- asigură efectuarea tuturor raportărilor solicitate de OCPI Buzău în vederea monitorizării 
contractului în termenul şi condiţiile stabilite;  
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Art.3  Domnul Radu Adrian, consilier în cadrul cabinetului Primarului comunei Rușețu, 
se desemnează persoană responsabilă cu încheiere și urmărirea proceselor - verbale de 
recepție cantitativă și calitativă ale serviciilor prestate  

Art.4 persoana nominalizată la art.3, are următoarele atribuții principale: 
- asigură verificarea şi confirmarea în scris a corespondenţei dintre numărul imobilelor 

recepţionate în PVR (procesul – verbal de receptie) tehnic şi imobilele menţionate în PVR 
servicii şi în factură, transmise de către comuna Rușețu în vederea transferului sumelor 
necesare efectuării plăţii.  

- informează de îndată  șefii ierarhici asupra oricărei probleme apărute în derularea 
contractelor şi asigurarea comunicarea acesteia către instituţiile implicate;  

 
Art.5 - Prezenta dispozitie va fi comunicată prin grija secretarului comunei Ruşeţu, 

autorităţilor, instituţiilor publice și persoanelor interesate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei. 
 
      PRIMAR,  
             Florin Snae           CONTRASEMNEAZĂ: 
          SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
             Gabriel Dinu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruşeţu, 09.07.2021 
Nr.143 
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