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DISPOZITIE 

Referitoare la : modificare Dispoziţia nr.1522/23.08.2017 privind delegare persoane în 
vederea acordării vizei "Bun de plata" 

Având în vedere: 
Referatul Direcţiei Generale Economice nr.5-g0 V/1/ ,O' G9f 
Prevederile punctului 2 "Lichidarea cheltuielilor" din OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Prevederile art.54 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Prevederile art.59 alin.1 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 
in temeiul dispoziilor art. 155 alin.(1) lit.c şi alin.(4) lit.a coroborat cu art. 157 si art. 196 alin.(1) lit.b 

din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare; 
PREVIARUL MUNIC1PIULUI SLATINA 

DISPUNE: 

Art.I incepând cu data prezentei se modifică art.1 şi art.7 din Dispozitia nr. 1522/23.08.2017 privind 
delegare persoane 1n vederea acordării vizei "Bun de plata" şi vor avea următorul cuprins: 

" Art.1 Se deleagă 1n vederea acordării vizei „Bun de plată" pentru bunurile achiziţionate 1n cadrul 
investiţiilor efectuate, reparaţiile efectuate, lucrările de investiţii executate, expertize tehnice, audit energetic, 
studii de fezabilitate, proiectare şi alte cheltuieli efectuate cu investiţia de bază, următoarele persoane: 

Pătrăşcoiu Cristiana Adriana 
Mierleşteanu Floarea 
Prunişoara Ilie 
Abagiu Gheorghe Claudiu 
Ion Alin Nicolae" 

"Art.7 Se deleagă 1n vederea acordării vizei „Bun de plată" pentru achizitionarea de bunuri, prestari de 
servicii si efectuare lucrari avand ca obiect activitatile culturale organizate de Primaria municipiului Slatina din 
cadrul Serviciului Cultura - Sport, următoarele persoane: 

- Hău Mihai Marcel 
- Radu Alin Romeo Angel 
Pe perioada concediului de odihna d-nul Radu Alin Romeo Angel va fi inlocuit de d-nul Fircoiu Doru." 

Art.II Celelalte prevederi ale Dispoziţiei nr. 1522/23.08.2017 ramăn neschimbate. 

Art.III F'rezenta dispoziţie va fi dusă la Indeplinire de persoanele delegate. 

Art./VPrezenta dispoziţie va fi comunicată la: 
Instituţia Prefectului — Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
.Administratorul Public 
Serviciul Lucrări publice; 
Se Financiar - Contabilitate; 

er Oyăinalizate la art.I. 
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