
Nr. 121.

Din 11-07-

Avizat pentru fegalitate
Secret

GrapinflEmil

privind delegarea atribuţiilor cu activităţile de cadastru, pe perioadă nedeterminată, a d-
d-nei Câmpan Crina-Cornelia - consilierul primarului Comunei Şanţ şi a d-nului

Grapini Emil-secretarul comunei Şanţ;
Szabo Ioan primarul comunei Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Având în vedere ; - referatul întocmit de către Grapini Emil -secretar  în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Şanţ înscris sub nr. 3048 din  11-07-
2018 prin care propune delegarea atribuţiilor cu activităţile de cadastru doamnei Câm
pan Crina consilierul primarului în cadrul aparatului Primarului comunei Şanţ;

-prevederile art. 5 pct. 8 din O.D.G. al ANCPI nr. 819/
2016 din 28 iulie 2016 privind aprobarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sume
lor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru
lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale

-prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul
2018,

-prevederile HCL Şanţ nr. 10 din 13-02-2018 privind apro
barea bugetului de venituri şi cheltuieli a comunei Şanţ pe anul 2018,

-prevederile HCL Şanţ nr. 29 din 17-04-2018 privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate a primarului
şi activităţile subordonate Consiliului local al comunei Şanţ pe anul 2018,

-prevederile HCL Şanţ nr. 5 din 05-02-2018 privind sala
rizarea aparatului de specialitate a primarului comunei Şanţ,

In temeiul dispoziţiilor art. 63 alin. (1), lit. „a", alin. (2), alin. (5), lit. (a), art. 68 şi
art. 115 alin. (1) lit. „a", alin. (2), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată emite următoarea;

DISPOZIŢIE

Art. 1. D-na Câmpan Crina-Cornelia - consilierul primarului Comunei Şanţ şi d-nul
Grapini Emil secretarul comunei Şanţ vor duce la îndeplinire atribuţiile de cadastru în
comuna Şanţ pe o perioadă nedeterminată, începând cu luna iulie 2018 şi acestea le vor
fi înscrise în fişa postului.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na Câmpan
Crina-Corneila şi d-nul Grapini Emil.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică prin-grija secretarului comunei Şanţ în
termen de 5 zile de la adoptare cu;
-D-na Câmpan Crina-Cornelia,

-D-nul Grapini Emil,
-OCPI Bistriţa-Năsăud,
-Instituţia Prefectului jud. Bistriţa-Năsăud.

DISPOZIŢIE

România
Jud. Bistriţa-Năsăud
Comuna Şanţ
Primar


