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                                     DISPOZIŢIE 
   privind aprobarea procedurilor operaţionale specifice unor activităţi din 
cadrul compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului 
 
 
          Având în vedere prevederile Ordinului directorului general al Guvenului 
nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor 
publice , 
         Ţinând cont de prevederile din : 
- Noul Cod Civil- Titlul Vl – Proprietatea publică; 
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, aprobata prin Legea nr. 22/2007 si a 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica, aprobata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.168/2007; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor art.68 alin.1,art.72 alin.1, art.115 alin.1 lit.a,alin.2 si 
alin.5- alin.7 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
        Viceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Gura Vitioarei , judeţul 
Prahova , 



 
                                     D I S P U N E : 
 
Art.1.- Se aprobă procedura operaţională privind ,,Gestionarea resurselor 
umane’’,cod P.O.-19. 
Art.2.- Se aprobă procedura operaţională privind ,, Concesionarea /Închirierea 
bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale 
Gura Vitioarei’’,cod P.O.-20. 
Art.3.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
Art.4-  Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control managerial va asigura implementarea Sistemului 
de control managerial/intern, în ceea ce priveste aplicarea procedurilor operaţionale 
sus- menţionate. 
Art.5- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se însarcinează 
inspectorii din compartimentele de resort cărora li se aplică procedurile respective. 
Art.6- Comunicarea dispoziţiei catre persoanele interesate si instituţiile abilitate va 
fi făcută prin grija secretarului U.A.T.C. Gura Vitioarei, jr.Constantin Nicoleta 
Corina. 
 
 
 
 
      Viceprimar 
cu atribuţii de primar                                               Avizat 
    Nicolae Vasile                                                Secretar U.A.T.C.   
                                                                    Jr.Constantin Nicoleta- Corina    
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