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DISPOZIŢIA N r .7 6
Din 24 noiembrie 2020 , privind atribuţiile ce revin, viceprimarului comunei CENEI,
Primarul Comunei CENEI, Judeţul Tim iş,
Având în vedere Ordinul nr.772 din 6 noiembrie 2020 emis de Instituţia
Prefecului judeţului Timiş , prin care s-au constat indeplinirea condiţiilor legale de
constituire a Consiliului local al comunei Cenei;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului local Cenei nr.29 din 13
noiembrie 2020, privind alegerea viceprimarului Comunei CENEI;
In temeiul art.155 , (alin.l) lit.e , art.157 (alin.l) a art. 196 (alin.l) lit.b din
OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ :

DI SPUN:
A rt.l. Cu data emiterii prezentei dispoziţii se deleagă exercitarea de către
viceprimarul Comunei CENEI, a următoarelor atribuţii:
răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care aparţin
domeniului public si privat al comunei;
răspunde şi exercită activităţile pe linie de situaţii de urgenţă ;
răspunde de buna gospodărire si ordine ,curăţenia în localităţile
Comunei;
- răspunde de buna funcţionare a iluminatului public, protecţia mediului
răspunde de activitatea de păşunat, de buna exploatare şi intreţinerea
păşunilor, organizarea păşunatului în conformitate cu amenajamentete
pastorale.
- răspunde de activităţile culturale si sportive din comună ;
asigură efectuarea de către persoane autorizate a instructajului privind
protecţia muncii şi respectarea regulilor PSI de către personalul
angajat din cadrul instituţiei ;
organizează activităţile şi urmăreşte efectuarea orelelor de muncă în
folosul comunităţii a persoanelor evidenţiate de către Serviciul de
Probaţiuni Timiş
ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de
animale şi urmăresş activitatea de ecarisaj a câinilor fără stăpân ;
- întocmeşte situaţiile şi justifică consumul de carburanşi pentru
utilajele din cadrul UAT Cenei;
- alte atribuţii încredinţate de primar sau consiliul local;.

Art.2. Prezenta dispoziţie se va aduce la cunostiinţă publică prin grija
secretarului prin afişare la sediul Primăriei Comunei CENEI şi se va comunica :
Instituţiei Prefectului, judeţului Timiş.
Domnului viceprimar.
Compartimentelor, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
- Publica prin prin afişare si publicare.

