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Dispozitie
Referitor la: desemnare responsabili din cadrul Primariei Municipiului Slatina -Serviciul
Lucrdri Pubtice

in vederea inlaturarii deficientelor constatate si consemnate de Camera de

Conturi Olt
Avand in vedere:
- Referatul nr.

/ //T//

2021 al Serviciului Lucrari Publice;

- Decizia emisa de catre Directorul Camerei de Conturi Olt, pentru inlaturarea deficientelor
constatate §i consemnate in Raportul de audit financiar nr. 64381/29.07.2021;
in temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.
57/2019, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Primarul Municipiului Slatina
dispune:
Art. 1.

Se desemneaza urmatoarea comisie din cadrul Primariei Municipiului Slatina-

Serviciul Lucrari Publice:
- Cristiana Adriana Patra§coiu -§ef Serviciu Lucrari Publice;
-

Floarea Mierle§teanu - Inspector de specialitate Serviciul Lucrari Publice;

-

Ilie Pruni§oara - Inspector Serviciul Lucrari Publice;

-

Alin Nicolae ION- Inspector Serviciul Lucrari Publice;

-

Gheorghe -Claudiu ABAGIU - Inspector Serviciul Lucrari Publice, pentru:

(1) Luarea masurilor de verificare a exactita{ii §i realitatii datelor inscrise in situatiile de plata
intocmite pentru toate obiectivele de investijii derulate la nivelul entitajii, in vederea identificarii
unor situajii similare §i recuperarea eventualelor prejudicii , aferente lucrarilor de invested
derulate in cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Slatina Serviciul
Lucrari Publice;
(2) Luarea masurilor de verificare a stadiului fizic la obiectivele de investijii in curs de
execute aferente anului 2020, corelarea acestuia cu datele inscrise in situatiile de lucrari
intocmite pentru acestea §i stabilirea intinderii prejudiciului §i recuperarea acestuia, inclusiv a

majorarilor calculate conform legii, daca urmare a verificarii se constata efectuarea de plafi
pentru lucrari neexecutate;
Art. 2. (1) Prevederile Articolului 1 , constituie sarcini de serviciu, iar neindeplinirea
acestora atrage dupa sine raspunderea disciplinara;
(2) Prevederile prezentei dispozijii vor fi duse la indeplinire de catre persoanele
nominalizate la art.l;
Art. 3. Prezenta dispozijie se comunica la:
-

Institufia Prefectului - Judejul Olt,

-

Administratorul public,

-

Direcjia Generala Economica - Serviciul Cheltuieli, Financiar—Contabilitate,
Serviciul Lucrari Publice;

-

Persoanele nominalizate la art.l

In baza art. 243 alin.(l) lit. a) din O.U.G. 57/2019
contrasemneaza, /
Secretarul general al municipiulm Slatina
Mihai loniDJTA

