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DISPOZIŢIA Nr. 164/ 2019
Privind desemnarea persoanelor din partea Primăriei comunei Ditrău pentru urmărirea derulării 

Contractului de finanţare încheiat cu OCPI Harghita

Primarul comunei Ditrău, jud.Harghita:
Având în vedere: Contractul pentru finanţarea în cadrul Programului naţional de 

cadastru şi carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale 
pentru sectoare cadastrale, înregistrat la OCPI Harghita sub nr. 4826/2019 si la Primăria comunei Ditrău sub 
nr. 2609/2019;

în conformitate cu:
prevederile O.U.G. nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Art. V, pct. 8 din Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor precum şi raportarea 

de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de 
unităţile administrativ-teritoriale;

Prevederile art. 34, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative, republicată, modificată şi completată;

în temeiul dispoziţiilor art. 196, alin. (1), lit. „b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art. 1. Se desemnează persoanele din partea Primăriei comunei Ditrău pentru urmărirea derulării 
Contractului de finanţare încheiat cu O.C.P.I Harghita, după cum urmează:

a) Pentru derularea procedurii de achiziţie publcă este desemnată doamna Puskás-Kolozsvári 
Aliz, consilier din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi Achiziţii 
publice;

b) Pentru derularea părţii tehnice a contractului este desemnat dl. Farkas Lóránt, inginer 
topográf din cadrul Compartimentului cadastru şi fond funciar;

Art. 2. Principalele atribuţii ale responsabililor de contract sunt:
a) Asigurarea derulării contractului de finanţare în conformitate cu prevederile şi termenele 

contractuale;
b) îndeplinirea tuturor demersurilor în vederea efectuării recepţiilor, comunicării documentelor în 

forma, condiţiile şi termenele stabilite de procedură şi de prevederile legale în vigoare, 
referitoare la avizarea acestor documente;

c) Comunicarea, în termenele şi în forma prevăzute de contractele de finanţare, contractele de 
achiziţie încheiate cu prestatorii de servicii şi prevederile legale în vigoare, a tuturor 
documentelor necesare solicitărilor de transfer de sume pentru asigurarea finanţării, 
efectuării recepţiilor serviciilor şi a efectuării plăţilor, astfel încât să nu se pericliteze buna 
desfăşurare a contractelor;

d) Informarea de îndată a şefilor ierarhic superiori asupra oricărei probleme apărute în 
derularea contractelor şi asigurarea comunicării acesteia către instituţiile implicate;



e) Efectuarea tuturor raportărilor solicitate de ANCPI în vederea monitorizării contractelor în 
termenele şi condiţiile stabilite;

f) Verificarea corespondenţei dintre numărul imobilelor recepţionate în PVR tehnic şi imobilele 
menţionate în PVR servicii şi în factură, transmise de către UAT în vederea transferului 
sumelor necesare efectuării plăţii;

g) Asigurarea corelării prevederilor şi termenelor din contractele de finanţare cu cele din 
contractele de achiziţie publică încheiate cu prestatorii de servicii;

h) Transmiterea către OCPI a tuturor documentelor necesare finanţării şi monitorizării, fiind 
responsabili pentru realitatea şi exactitatea tuturor datelor şi documentelor comunicate;

Art. 3. Persoanele desemnate vor ţine legătura cu reprezentantul O.C.P.I, desemnat în acest sens şi 
vor informa de îndată primarul comunei Ditrău asupra eventualelor problemele apărute în derularea 
contractelor.

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează persoanele desemnate.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică OCPI Harghita, persoanelor desemnate, precum şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita;

Red./dact. B.K.
3 exemplare originale 
1 ex. Instituţia Prefectului Harghita 
1 ex. dosar 
1 ex. Arhivă 
1 copie OCPI Harghita

Ditrău, 29.07.2019

Contrasemnează pentru legalitate 
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