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cu sediul în: localitatea Dămienești,comuna Dămienești,județul Bacau,str,Vasile Morțun,nr.78,cod poștal 
607135, e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com,site:www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr. 43  din 01.03.2021 
 

cu privire  la  delegarea atribuţiilor şi responsabilităţilor către viceprimarul                
comunei Damienești, județul Bacău 

 
                                                               

Primarul comunei Damienesti, județul Bacău, dl. RĂILEANU Vasilică Cătălin  
 

        Având în vedere: 
 Hotărârea Consiliului local Dămienești nr. 10 din 26 februarie 2021 

prin care se desemneaza ca viceprimar dl. Consilier local  Ciobanu Puiu. 

        Ţinând cont de prevederile: 
 art. 152 alin.(1) ale O.U.G.  nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 
 

 

         În temeiul art. 155, ale  art.196 alin.(1), lit.b) ,art.197 alin.(4 ) (5) si ale art.198 
alin.(1),(2) si art.199 alin.(1) din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ,  
                                                    
                                                                 D I S P U N E: 
 
            Art.1.Începând cu data prezentei înlocuitorul de drept al primarului comunei 
Dămienesti este dl. viceprimar Ciobanu Puiu, căruia i se deleagă următoarele atribuții și 
responsabilități: 
 
1) Exercită funcţia de ordonator principal de credite – în lipsa primarului din localitate 
2) Asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind protecția și refacerea mediului;  
3) Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produsele alimentare puse în 
valoare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate; 
4) Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale, în 
condițiile legii;  
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5) Asigură întreținerea și reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei, instalarea 
semnelor de circulație, desfășurarea normală a traficului rutier și pietonal, în condițiile 
legii;  
6) Ia măsuri pentru buna funcționare și întreținere a parcurilor, monumentelor, 
întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii; 
7) Îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă, pe perioada absenței primarului comunei, 
fiind ofițer de stare civilă delegat, numit prin dispoziția primarului; 
8) Răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și 
privat al comunei;   
9) Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor mejare, industriale sau de orice fel 
pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum și 
decolmatarea văilor locale și podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor;  
10) Urmărește și confirmă prestarea activităților în folosul comunității de către cei ce intră 
sub incidența Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor 
prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, aprobată prin 
Legea nr.64/2002, cu modificările și completările ulterioare;  
11) Coordonează și răspunde de activitatea de realizare a obligațiilor de a efectua acțiuni 
sau lucrări de interes local de către persoanele apte de muncă, potrivit Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;  
12) Îndeplinește și alte atribuții încredințate de primar sau consiliul local;   
         Art.2.-Pentru asigurarea continuității activității specifice autorității executive a 
administrației publice locale, în condiții de operativitate, pe perioada concediilor sau a 
oricăror alte situații în care primarul comunei nu poate să-și exercite atribuțiile, 
viceprimarul poate îndeplini atribuțiile primarului, în limita și în condițiile stabilite de 
acesta.  
          Art.3.(1) Prezenta dispoziție se comunică: 

 Instituției Prefectului județului Bacău. 
 Viceprimarului comunei Dămienești 
 Persoanelor interesate 

                   (2) Prevederile prezentei vor afișate la sediul primăriei și vor putea fi consultate 
pe site-ul primăriei la adresa:www.primariadamienesti.ro/MONITORUL 
OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE. 
                
               
 
                          Primar,                                                          Contrasemneză de legalitate, 

Răileanu Vasilică-Cătălin                                                     secretar general UAT,  
                                                                                                   Verde Matilda                    
 

  


