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DISPOZIŢIE 

Privind constituirea Comisiei de predare –primire  a gestiunii şi  
 predarea-primirea gestiunii de către doamna RADU ANICA, domnului 

DRĂGNESCU ANDREI 
 

Primarul Comunei Bozioru, Judeţul Buzău; 
Având în vedere prevederile: 
o referatul secretarului general al comunei, înregistrat la nr. 

21/04.01.2021; 
o art.120 alin. (1) şi art. 121 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată; 
o art.3, art.4 şi art.6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată 
prin Legea nr.199/1997; 

o art.7 alin. (1) din Codul Civil; 
o Hotărârii Guvernului nr.2230/1969 privind gestionarea  

bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste; 
o Art.11 – 12 din Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, 

constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 
bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Dispoziţiei Primarului nr.1/04.01.2021 privind încetarea 
contractului individual de muncă prin pensionare a doamnei 
Radu Anica – referent II, gradaţia 5, în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău; 

In temeiul art. 196, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, emit următoarea,  

 
DISPOZIŢIE: 

 
 Art.1. Se constituie Comisia de predare-primirea a gestiunii, 

formată din următorii membrii: 
a) Morărescu Andrei – viceprimarul comunei Bozioru; 
b) Dinu Ionuţ – consilier achiziţii publice, din aparatul de specialitate 

al primarului comunei; 
c) Buduianu Liliana – referent superior resurse umane, din aparatul 

de specialitate al primarului comunei; 



 
 
 Art.2. În data de 04.01.2021  se va  efectua predarea-primirea 

gestiunii de către doamna Radu Anica, domnului Drăgnescu Andrei,  
având funcţia contractuală de ,,bibliotecar”, în cadrul Primăriei Comunei 
Bozioru, judeţul Buzău. 
        Art.3. Predarea-primirea gestiunii între doamna Radu Anica şi 
domnul Drăgnescu Andrei se va face în prezenţa Comisiei constituită la 
art.1. 
        Art.4. (1) Se aprobă reţinerea din retribuţia lunară a domnului 
Drăgnescu Andrei,  a unui procent de 1/10 în vederea  reţinerii şi 
consemnării garanţiei  materiale, până la cuantumul a 3 (trei) salarii brute. 
                   (2) Garanţia materială reţinută personalului care gestionează 
bunuri şi valori la Primăria comunei Bozioru, va fi consemnată în conturi 
separate la CEC BANK, pe numele  personalului, în favoarea Primăriei 
comunei Bozioru, şi va fi restituită în termen de 30 de zile de la încetarea 
raportului de muncă sau de serviciu, numai dacă nu s-au cauzat prejudicii 
instituţiei, din culpa sa. 
   Art.4. Prezenta Dispoziţie poate fi contestată in termen de 30 zile 
de la luarea la cunoştinţă la instanţa de contecios administrativ 
competentă. 

Art.5. Secretarul general al comunei Bozioru va comunica prezenta 
dispoziţie persoanelor nominalizate si instituţiilor interesate. 

 
 
Nr. 3/04.01.2021    
Bozioru   
 
 
       Primar,                                            

Contrasemnează,  
GRIGORE Valentin           Secretar general comună 
               OPREA Mirela 
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APROB  
Primar, 

 
          Grigore Valentin 
 

REFERAT 
Privind constituirea Comisiei de predare –primire  a gestiunii şi  

 predarea-primirea gestiunii de către doamna RADU ANICA, domnului 
DRĂGNESCU ANDREI 

 
 

 Domnule Primar, 
  Subsemnata, Oprea Mirela , secretar general al  Comunei 
Bozioru, vă aduc la cunoştinţă urmatoarele: 
  Prin Dispoziţia Primarului  nr. 1/04.01.2021, au intervenit 
modificări în cadrul personalului Primăriei comunei Bozioru, fiind 
necesară emiterea unei dispoziţii privind constituirea Comisiei de 
predare-primirea a gestiunii  şi  predarea-primirea gestiunii de la 
doamna Radu Anica , referent II în cadrul Primăriei comunei Bozioru, care 
şi-a încetat contractul individual de muncă, ca urmare a indeplinirii 
vârstei standard de pensionare şi a  stagiului minim de cotizare.  

În data de 04.01.2021  se va  efectua predarea-primirea gestiunii de 
către doamna Radu Anica, domnului Drăgnescu Andrei, având funcţia 
contractuală de ,,bibliotecar”, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, 
judeţul Buzău. 

 Predarea-primirea gestiunii între doamna Radu Anica şi domnul 
Drăgnescu Andrei se va face în prezenţa următoarei Comisii : 

a) Morărescu Andrei – viceprimarul comunei Bozioru; 
b) Dinu Ionuţ – consilier achiziţii publice, din aparatul de specialitate 

al primarului comunei; 
c) Buduianu Liliana – referent superior resurse umane, din aparatul 

de specialitate al primarului comunei; 
       În temeiul prevederilor Legii nr.22/1969 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare: 

 



 
 
 “ Art.  12. - Garanţia în numerar va fi de minimum un salariu şi de 
maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea 
depăşi valoarea bunurilor încredinţate. 
    Pentru gestionarii retribuiţi pe bază de cotă procentuală, cuantumul 
minim al garanţiei în numerar va fi echivalent cu câştigul mediu pe o 
lună, iar cel maxim cu câştigul mediu pe 3 luni. 
 
 
Art. 13. - Garanţia în numerar se reţine în rate lunare de 1/10 din 
salariul tarifar lunar sau din câştigul mediu pe o lună, după caz. Dacă, 
din cauza altor reţineri, ratele din contul garanţiei în numerar nu pot fi  
reţinute, gestionarul este obligat să le depună.” 
 Având in vedere cele precizate mai sus, precum si prevederile art. 
196, lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, va propun emiterea unei dispoziţii Privind constituirea 
Comisiei de predare –primire  a gestiunii şi  predarea - primirea 
gestiunii de către doamna RADU ANICA, domnului DRĂGNESCU 
ANDREI. 
 
 

 
     Secretar general comună, 

OPREA Mirela 
 
                                                         ……………………. 
 


