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DISPOZIŢIE
privind completarea atribuţiilor din fisa postului domnului Pilug Marcel, personal contractual în 

cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Ing. Mezdrea Viiuţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Având în vedere:
- Dispoziţia nr. 237 din 15 decembrie 2008 privind angajarea d-lui PiLUG MARCEL pe 

postul de muncitor calificat- buîdoexcavatorist;
- Referatul nr. 1951 din 05-03.2019 întocmit de secretarul comunei Poiana Stampei;
- Art- 7 si art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr* 554/2004 , cu modificările si 

completările ulterioare;
- Vazand ca nu este incalcat regimul conflictului de iuterese sau incompatibilităţi, asa cum 

sunt ele definite in Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare;
în temeiul art. 63, alin. 5, lit. e şi art. 68 alin-1 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art* 1. Fisa postului domnului Pilug Marcel, personal contractual în cadrul Primăriei comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, se va completa cu următoarele atribuţii:

- Execută lucrări de mecanică, respectiv întreţinere şi reparaţie a echipamentelor, pieselor şi 
subansamblelor utilajelor şi autovehiculelor - proprietatea Primăriei comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava:

- Asigură refacerea sau îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a 
tuturor echipamentelor şi subansamblelor utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt în 
dotarea Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

- Asigură menţinerea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a mijloacelor de 
transport şî a utilajelor -  proprietatea Primăriei comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava;

- Execută întreţinerea zilnică a utilajelor/ autovehiculelor, pentru ca exploatarea să se facă în 
condiţii corespunzătoare, în scopul reducerii cheltuielilor şi prelungirea duratei de funcţionare;

- Comunică imediat conducătorului instituţiei orice deficienţă a utilajelor şi autovehiculelor - 
proprietatea Primăriei comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava ;

- Nu va efectua lucrări de reparaţie sau întreţinere a utilajelor/ autovehiculelor in stare de 
oboseala sau sub influenţa alcoolului;

- întreţine si foloseşte in scopuri utile instituţiei, inventarul de scule si materiale pe care il are in 
primire;

- Contribuie la executarea lucrărilor efectuate cu utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei 
Poiana Stampei, respectiv:

- Lucrări de deszăpezire a drumurilor comunale: încărcat şi descărcat cu lopata zăpada , precum 
şi materialele antiderapante;
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- Săpat şi decolmatat şanţuri la drumuri comunale;
- încărcat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatăriî;
- Desfundat podeţe la drumurile comunale;
- încărcat şi descărcat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor;
- Igienizarea cursurilor de apă.

Art. 2. Prezenta dispoziţie are caracter individual, persoana nemulţumita se poate adresa instanţei 
de contencios administrativ- Tribunalul Suceava, conform Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările si completările ulterioare,

A rt. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezenţei se încredinţează secretarul comunei 
Poiana Stampei, care se va ingriji de aducerea la cunoştinţa celor interesaţi si o va înainta Instituţiei 
Prefectului-judeţul Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate.

Avizat pentru legalitate 
Secretarul comunei, 

IVAN ALINA

Poiana Stampei, 05 martie 2019 
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Nr. 1951 din 05.03.2019

REFERAT

Prin Dispoziţia nr. 237 din 15 decembrie 2008 a fost angajat domnul Pilug Marcel, pê Ixf&i&cSmtfractuaî 
de muncitor calificat, pe perioadă nedeterminată în cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Se impune completarea atribuţiilor stabilite iniţial, după cum urmează:
Execută lucrări de mecanică, respectiv întreţinere şi reparaţie a echipamentelor, pieselor şi 
subansamblelor utilajelor şi autovehiculelor - proprietatea Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava:

- Asigură refacerea sau îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a tuturor 
echipamentelor şi subansamblelor utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt în dotarea Primăriei 
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
Asigură menţinerea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători a mijloacelor de transport şi a 
utilajelor-proprietatea Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;
Execută întreţinerea zilnică a utilajelor/ autovehiculelor, pentru ca exploatarea să se facă în condiţii 
corespunzătoare, în scopul reducerii cheltuielilor şi prelungirea duratei de funcţionare;
Comunică imediat conducătorului instituţiei orice deficienţă a utilajelor şi autovehiculelor - proprietatea 
Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava ;
Nu va efectua lucrări de reparaţie sau întreţinere a utilajelor/ autovehiculelor in stare de oboseala sau sub 
influenţa alcoolului;
întreţine si foloseşte in scopuri utile instituţiei, inventarul de scule si materiale pe care il are in primire; 
Contribuie la executarea lucrărilor efectuate cu utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Poiana 
Stampei, respectiv:
Lucrări de deszăpezire a drumurilor comunale: încărcat şi descărcat cu lopata zăpada , precum şi 
materialele antiderapante;
Săpat şi decolmatat şanţuri la drumuri comunale; 
încărcat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării;
Desfundat podeţe la drumurile comunale;
încărcat şi descărcat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor,
Igienizarea cursuri lor de apă.

Având în vedere cele menţionate, vă rugăm să emiteţi o dispoziţie privind completarea atribuţiilor dîn 
fisa postului domnului Pilug Marcel, personal contractual în cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava.

întocmit, 
Secretar comună, 

[VAN ALINA
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