
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind modificarea Dispozitiei nr. 106 din 21.05.2018

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judetul Neamg,
Av5nd in vedere:

. Fisa postului aferentd funclionarului public Zail Elen4 prevederile Dispozitiei nr.106i2018
cAt si procedura privind intocmirea documentelor de plata ce sunt comunicate catre
Trezoreria Neaml ;. Prevederile art. 63, alin.(5), iit. e) din Legea nr. 21512001, privind administralia publicd
local6;

. Capitolul III, alin. 7 din anexa la Ordinul M.F.P. nr. 92312014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitaxea conftolului financiar preventiv gi a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfEgoard activitatea de control
fi nanciar preventiv propriu:

. Prevederile art,l5 din Legea nr. 15312017 , privind salarizarea personalului pldtit din fonduri

^ publice, cu modific[rile gi completarile ulterioare,
In temeiul art. 68 alineatul (l) din Legea administraliei publice locale nr. 215 I 2001, cu
modificirile gi completdrile ulterioare, emite urmdtoarea :

DISPUN

Art.l. Se completeazl Dispozitia Primarului nr. 106 din 21.05.2018 privind
delegarea atribufiiior funcfionarului pu,blic Zai! Elena pe perioada efectuarii concediului de
odihn6, cu un nou articol,2t , care va avea urmltorul cuprins: -Art.2r. Pe perioada
menfionata la art. 2, funclionarul public Cojocaru Elena va exercita a doua semneture pe
toate documentele de plati in rela(ia institutiei cu Trezoreria Neam!."

Art.2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispozitii persoanelor Ei
instituliilor interesate.

Nr. 118 din 05.06.2018



ROMANIA
JITDET{JL, NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE

privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal la nivelul
Comunei $tefan cel Mare, judeful Neamt

AvAnd in vedere referatul Secretarului comunei, d-nul Stoleru Nicoale nr. 2361 din 11.05.2018
prin care se propune desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului
cornunei $tefan cel Mare, resporrsabilS cu preoteclia datelor cu caracter personal la nivelul autorit?itii;

finAnd cont de prevederile:

- Legea m. 67712001 privind proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal gi Iibera circulafie a acestor date, actualizzld;

- Regulamentului nr. 67912016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea

datelor cu caracter personal gi privind libera circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei
95l46lCE (Regulamentul general privind protec{ia datelor), adoptat la Bruxelles in data de 27.04.2016 9i
publicat in Jumalul Oficial al Uniunii Europene m. I 19 din data de 04.05.201 6;

in temeiul art. 63, alin.(5), lit. e) 9i art. 68 alineatul (1) din Legea administra{iei publice locale ru.

21512001, cu modificirile gi completirile ulterioare, emite urm5toarea :

DISPUN:

I rt. I (l) incepdnd cu data prezentei dispozilii, se desemneazE ca responsabil cu proteclia datelor cu

caracter personal la nivelul Comunei $tefan cel Mare, Judetul Neamt, d-na Stanciu Crina consilier
principal in cadrul Compartimentului contabilitate, care va duce la indeplinire obligaliile stabilite in
legislalia aplicabilE protectiei datelor personale pentru institulia in care igi desfEqoard activitatea.

(2) Figa postului d-nei Stanciu Crina va fi suplimentati cu atribuliile cuprinse in Regulamentul

w. 579/2016 pentru proteclia persoanelor ftzice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter

personal gi privind libera circulatie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95l46lCE (Regulamentul

general privind protecfia datelor), respectiv:

a) informarea qi consilierea conducerii Comuna $tefan cel Mare, precum gi a angajatilor care se

ocupi de prelucrare cu privire la obligaliile care le revin in temeiul Regulamentului n. 67912016 gi a

altor dispozifii de drept al Uniunii sau drept intem referitoare la protectia datelor;



b) monitorizarea respectdrii prevederilor Regulamentului w.679/2016,a altor dispozilii de drept
al Uniunii sau de drept intern referitoare la protectia datelor gi a politicilor Comunei $tefan cel Mare, in
ceea ce privegte protecfia datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilitalilor gi acliunile de
sensibilizare gi de formare a personalului implicat in operaliunile de prelucrare, precum gi auditurile
aferente;

c) fumizarea de consiliere la cerere in ceea ce privegte evaluarea impactului asupra protectiei
datelor gi monitorizarea firncliondrii acesteia, in conformitate cu articolul 3s din Regulamentului ru.
67912016, precum gi, dacd este cazul, consurtarea cu privire ra orice altii chestiune.

(3) In exercitarea atributiilor stabilite in Regulamentul nr. 679/2016, responsabilul cu proteclia
datelor are obligatia de a respecta secretul sau confidr ialitate4 in conlormitatea cu dreptul Uniunii sau
cu dreptul intem gi este responsabil direct in faia Primarului pentru realizarea acestor atribu{ii.

Art'2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozilie persoanelor qi instituliilor interesate.

Primar,
Sorin Ouatu

Nr. 119 din 05.06.2018



ROMANIA
"TUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind dispunerea de masuri pentru electuarea inspecliei fiscale

la nivelul comunei Slefon cel Mare, in anul 2018

Sorin Ouatu, primarul comunei $tefan cel Mre, judeful Neamt:
Avind in vedere referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de

specialitate a primarului, nr. 3107 din I1.06.2018;
Prevederile art. 113 9i urmdtoarele din Legea w.20712015 privind Codul de procedurE

fiscal6, cu modific6rile si completdrile ulterioare ;
in temeiul dispoziflilor art.63, alln. (4), lit. d) 9i art. 68, alin l), din Legea nr. 2l5l2}Ol

privind administrafia publicl localS, cu modificdrile si completdrile ulterioare,

DISPUN

Art.I Se stabilegte incepdnd cu data prezentei si pAni \a data de 15 noiembrie 2018,
efectuarea inspectiei fiscale pentru contribuabilii de pe teritoriul comunei $tefan cel Mare,
persoane fizice gi juridice.

Art.2 Inspectia fiscald stabilitd la art.l, se va realiza de cEte o Comisie constituitd din
reprezentanti ai compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate a

primarului, dupE cum urmeazi:
F Cornpartiment contabilitate - Cojocaru Elena, consiiier principal
D Compartiment urbanism - Stan Ioan, referent specialitate
F Compartiment registru agricol - Buraga Mirela Teodora, consilier asistent

Art.3 Metoda de rcalizarc a inspectiei fiscale va fi stabiliti in conformitate cu art.l 16

din Legea nr.207/2015, de citre Comisia mentionatd la art.2, pe baza unei analize de risc.
Art,4 Atributiile si procedura de lucru a Comisiei mentionate la art.2, sunt cele

menlionate in cadrul Codului de procedurE fiscali.
Art.5 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozilie persoanelor nominalizate

cet si institutiilor interesate.

Vizat pentrU legalitate
Sec/etar

Stoleru tdicolae

Primar

tj tt^
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120 din 11.06.2018

Sorin









ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de furnizare(dotiri) aferent

proiectului de investitiei "Modernizare, renovare si dotare Camin Cultural din satul Ghigoiesti, comuna Stefan
cel Mare' judetul Neamt, prin FEADR submasura 7.6 PNDR -Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale',

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf,
Av6nd in vedere prevederile H.C.L. nr. 3612015, privind aprobarea valorii proiectului de

investitie: ,,Modernizare, renovare gi dotare cdmin cultural din Satul Ghigoiegti, Comuna $tefan cel
Mare, Jude;ul Neam1, finanlati prin FEADR Submdsura 7.6 PNDR - Agenlia pentru Finanlarea
Investifiilor Rurale" c6t gi contractual de finantare nr. C 0760CN00031512900234, incheiat intre
institutia noastrl gi AFIR - Romania;

Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile pubilce si ale art. 126 din H.G. nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodolagice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publica./acordului-cadru din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice.

In temeiul art. 63 alin(l) lit. d, alin. (5) lit. c Ai ale art. 68 alin. (l) din Legea administra{iei
publice locale w.2l5l2A0l, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,

DISPUN

Aft.f. (f) Se numeste Comisia de evaluare a ofertelor pentru aribuirea contractelor de
furnizare(dot[ri) aferente proiectului de investitie ,,Modernizare, renovare qi dotare cdmin cultural din
Satul Ghigoiegti, Comuna $tefan cel Mare, Judelul Neam!, finanlatA prin FEADR Submdsura 7.6 PNDR

- Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurale", in urmatoarea componenlA:

l. Stan Mihai Lucian- preqedinte comisie- frr[ drept de vot
2. Sta-q Elena -membru
3. Stoleru Nicolae - membru
4. Stanciu Crina - membru

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor in cauzd gi instituliilor
interesate.

Primar Vizat pentru legaiitate
Sedretar

Stolen; Nicolae
Sorin Ouat

Nr. 124 din 12.06.2018



R.OMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MA,RE

PRIMAR.,

DISPOZITIE
privind convocarea Sedintei extraordinare a Consilialui Local al comunei

$tefan cel Mare, Judelul Neaml

Ouatu Sonin, primarul comunei $tefan cel Mare, judetul Neamf,
In confirmitate cu prevederile art. 39, alin. (3) si ale art. 68 alin.(l) din Legea 21512001, privind

administralia publici locald,

DISPUN

Art.l. Se convoaci gedinfa extraordinara a Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare, j udelul
Neamf, pe data de 15.06.2018, ora 12.00, in sala de gedinti a Consiliului loca], cu urmatorul proiect al
ordinei de zi:

l) Proiect de hotar&e privind aprobarea devizului general actualizat aferent investitiei
"Modemizare gcoala primard Ghigoieqti, comuna $tefan cel Mare, jude! Neam1".

2) Proiect de hotarAre privind aprobarea unei asocieri cu Centrul pentru Culturd qi Arte
,,Carmen Saeculare" Neaml in vederea realizirii unei acliuni de interes public jude{ean

Art.2 Secretarul comurei va asigura convocarea consilierilor locali si va comunica prezenta

dispozilie persoanelor qi instituliilor interesate.

Vizat pentry legalitate
Sec/etar

Nr. 125 din 12.06.2018







ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind convocarea Sedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei

$lefan cel Mare, Judelul Neaml

Ouatu Sorin, prinarul comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf,
In confirmitate cu prevederile art. 39, alin. (l) si ale art.68 alin.(l) din Legea2l512001, privind

admini stralia publicd locala,

DISPUN

Art l. Se convoace gedinla ordinar6 a Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare, jude;ul

NeamJ, pe data d e 29.06.2018, ora 12.00, in sala de gedinfi a Consiliului local, cu urmatorul proiect al
ordinei de zi:

l) Proiect de hotarire privind includerea in domeniul privat al comunei Stefan cel Mare a unei

suprafete de 164 mp teren intravilan din sat Bordea
2) Proiect de hotardre privind vdnzarea directa cdtre S.C. TEHNOIND S.R.L. a unei suprafete

de 30.592 mp teren din intravilanul satului Ghigoie$ti, aferent construcfiilor proprietate

privatS.

Art. 2 Secretarul comunei va asigura convocarea consilierilor locali si va comunica prezenta

dispozitie persoanelor si institufiilor interesate.

Vizat pentru legalitate

Stoleru

Nr. 128 din 22.06.2018



















ROMANIA
JIIDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE
PRIMAR

DISPOZITIE
privind modificarea bugetului local pentru anul 2018

SORIN OUATU, PR]MAR AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
Av6nd in vedere:
r Referatul compartimentului contabilitate nr. 331I din 22.06.2018, prin care se propune virdri de

credite in cadrul aceluiaqi capitol bugetar in vederea echilibrtrrii bugetului local.
. Prevederile art. 20 alin.(l) lit. h) si k), acr. 22, alin.(2).si ale aft. 49 alin. (5), din Legea nr.

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile gi complettirile ulterioare;. HotErArea Consliului Local nr. 8i2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.. Legea nr. 2/20 1 8 privind bugetul de stat pentm anul 20 1 8
I art.120 alin. (2) din Constitu{ia RomAniei, reviaitn, ut.l2l alin. (l ) 9i alin. (2) 9i art. 138 alin. (a)

qi alin (5) din Constitutia Romeniei, revizuitd;
r art. 9 din Carta europeanl a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

^ ratificatl prin Legea nr. 19911997;
In temeiul art. 63 alineatul (1) litera e) $i art. 68 alineatul (1) din Legea administraliei publice locale nr.

215 / 2001, republicati, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare, emite urmAtoarea :

DrsPozt'[lE
Art l Se modificd bugetul local al comunei $tefan cel Mare pentru anul 2018, prin virdri de credite in

cadrul aceluiasi capitol bugeiar, dupd cum urmeazi:

F Capitol bugetar - 5l (administrafie)
1. Retragere sume din cadrul articolului bugetar - 51.02.10.01.12 - I mii lei

51.02.20.13 -lmiilei

2. Alocare sume in cadrul articolului bugetar - !1.33.?3.31:3i i,ti5:t
- 2i3113;'"i:33 1,T15:,

F Capitol bugetar - 65(invatAmant)
1. Retragere sume din cadrul articolului bugetar - 65.02.20.01.01 -0,40miilei

65.02.20.01.02 - 2 mii lei

. 223113;31':3? 3a-;;1,
65.02.20.11- 0,1 mii lei

2. Atocarcsume in cadrur articorurui bugetar -2i.31.33:.11.;f lfi''rl;i *t
65.02.20.01.08 - 0,8 mii lei
65.02.20.01.09 -0,6 mii lei

. 2?33',3;31,i3 - l1 illl lll
Art"2 Secretarul comunei va comunica ptezafia dispozitie compartimenhrlui contabilitate si

institufiilor interesate.

Primar,
Sorin Ouatu

Nr. 137 din 29.06.201E



ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZTTTE
prieind ,tumirca comisiei de evaluare a ofertelor penlru atribuirea contractului de sewicii(proiectare)
aferenl inveslitiei ,,Modernizgre drumuri de inleres local, comuna $tefan cel Mare, judelul Neam!"

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf,
Avind in vedere prevederile H.C.L. nr. 20/2017, privind aprobarea implementirii

proiectului de investi[ie ,,Modemizare drumuri de interes local, comuna $tefan cel Mare, judetul
Neamt" cdt ti contractual de finantare incheiat intre institutia noastri Si AFIR - Iagi.

Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile pubilce si ale a*. 126 din H.G. nr.
39512016 pentru aprobarea Normelor metodolagice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica,/acordului-cadru din Legea nr.9812016,
privind achizitiile publice.

ln temeiul art. 63 alin(l) lit. d, alin. (5) lit. c ai ale art. 68 alin. (l) din Legea administraJiei
publice locale nr.2l5DO01, republicatd, cu modificarile gi completirile ulterioare,

DISPUN

Art.l. (f) Se numeste Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
servicii(proiectare) aferent investifiei ,.Modemizare drumuri de interes local, comuna $tefan cel
Mare, judelul Neam(", in urmatoarea componen[A:

l. Stan Elena- preqedinte comisie- cu drept de vot
2. Stanciu Crina -membru
3. Buraga Mirela Teodora - membru

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prczenta dispozitie persoanelor in cauzi gi

institutiilor interesate.

Frimar
Sorin Ouatu

Vizat pentu legalitate

Nr. 138 din 02.07.2018


