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DISPOZIŢIE
privind completarea atribuţiilor din fisa postului domnului Rogojan Cristian Adrian, angajat în 

funcţia contractuală de şofer, Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

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

Având iu vedere:
- Dispoziţia nr. 152 din 21 decembrie 2018 privind angajarea domnului Rogojan Cristian 

Adrian, în funcţia contractuală şofer, Compartiment Financiar Contabil şî Administrativ, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava;

- Referatul nr. 1963 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 inculcat regimul conflictului de interese 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.l din Legea administraţiei publice locale nr.

215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:

Art. I. Fisa postului domnului Rogojan Cristian Adrian, angajat în funcţia contractuală de şofer, 
Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

) comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, se va completa cu următoarele atribuţii:
- Va asigura, la cerere, transportul primarului, viceprimarului, precum şi a salariaţilor din cadrul 

Primăriei comunei Poiana Stampei, în interes de serviciu, cu autoturismele Duster, având 
numerele de înmatriculare: SV 17 PPS, SV 18 PPS, precum şi cu microbuzul SV 04 PPS;

- Va executa lucrări cu utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Poiana Stampei, respectiv: 
Greder, marca XCMG, nr. Identificare G 180C0023026, Buldoexcavator marca JCB, nr. 
Identificare JCB3CXSME02109317, Autoutilitara marca Isuzu, nr de înmatriculare SV 01 PPS, 
după cum urmează:

- Lucrări de deszăpezire a drumurilor comunale: încărcat şi descărcat 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 cursurilor de apă.
- întreţinere drumuri comunale.
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- Prestează cu utilajele menţionate activităţi, pe baza chitanţei plătită la casieria Primăriei 
comunei Poiana Stampei, de către persoane fizice sau juridice, pentru lucrări solicitate în 
cererea către primar;

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.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 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. 1963 din 05.03.2019

Primar-

REFERAT

Prin Dispoziţia nr. 152 din 2i decembrie 2018 a fost angajat domnul Rogojan Cristian Adrian, 

în funcţia contractuală şofer, Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ, din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava,

Se impune completarea Fişei postului, anexă la Dispoziţia mai sus menţionată cu următoarele 

atribuţii:

- Va asigura, la cerere, transportul primarului, viceprimarului, precum şi a salariaţilor din cadrul 

Primăriei comunei Poiana Stampei, în interes de serviciu, cu autoturismele Duster, având 

numerele de înmatriculare: SV 17 PPS, SV 18 PPS, precum şi cu microbuzul SV 04 PPS;

- Va executa lucrări cu utilajele aflate în dotarea Primăriei comunei Poiana Stampei, respectiv: 

Greder, marca XCMG, nr. identificare G180C0023026, Buldoexcavator marca JCB, nr. 

Identificare JCB3CXSME021093I7, Autoutilitara marca Isuzu, nr de înmatriculare SV 01 PPS, 

după cum urmează:

•  Lucrări de deszăpezire a drumurilor comunale: încărcat şi descărcat zăpada, precum şi materialele 

antiderapante;

•  Săpat şi decolmatat şanţuri la drumuri comunale;

•  încărcat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatârii;

•  Desfundat podeţe la drumurile comunale;

•  încărcat şi descărcat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor;

•  igienizarea cursurilor de apă.

•  întreţinere drumuri comunale.
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Prestează cu utilajele menţionate activităţi, pe baza chitanţei plătită la casieria Primăriei 

comunei Poiana Stampei, de către persoane fizice sau juridice, pentru lucrări solicitate în 

cererea către primar;

Având în vedere cele menţionate, vă rugăm să emiteţi o dispoziţie privind completarea 

atribuţiilor din fisa postului domnului Rogojan Cristian Adrian, angajat în funcţia contractuală de şofer, 

) Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

întocmit, 
Secretar comună, 

IVAN ALINA
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