
Viceprimarul municipiului Hunedoara – Cătălin - Florin Olar 

În  baza  Dispoziției  nr.  1463/13.10.2021  emisă  de  primarul  municipiului  Hunedoara,  Dan
Bobouțanu,  viceprimarul  municipiului  Hunedoara,  Cătălin  -  Florin  Olar  coordonează  și
controlează următoarele compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al
Serviciilor  Publice  și  instituțiilor  publice  subordonate  Consiliului  Local  al  municipiului
Hunedoara:

- Serviciul Public Administrația Piețelor, Târgurilor și Oboarelor

- Serviciul Public Grădina Zoologică

- Complex Sportiv Michael Klein Hunedoara și Ștrandul Municipal

- Muzeul Castelul Corvinilor

- Casa de Cultură

- Biblioteca Municipală

- Creșa Căsuța cu Pitici

- Direcția de Asistență Socială Hunedoara

- Unitatea de Asistență Medico – Socială „Părintele Arsenie Boca”

- Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice

- Club Sportiv Hunedoara

Semnează  pentru  și  în  numele  Primarului  municipiului  Hunedoara  documentele

corespunzătoare activităților desfășurate în cadrul compartimentelor din cadrul aparatului de

specialitate  al  primarului  și  al  Serviciilor  Publice  și  instituțiilor  publice  subordonate

Consiliului Local al municipiului Hunedoara pe care le coordonează și controlează.

Semnează pentru și în numele Primarului municipiului Hunedoara răspunsuri la petiții (cereri,

reclamații, sesizări sau propuneri formulate în scris, în cadrul programului de audiențe, prin

poșta  electronică  sau  comunicate  instituției  în  alt  mod)  în  domeniile  corespunzătoare

serviciilor pe care le coordonează conform organigramei și statului de funcții.

Semnează  pentru  și  în  numele  Primarului  municipiului  Hunedoara  dispozițiile  emise  în

domeniul  protecției  sociale,  ajutoarelor  de  încălzire,  precum și  alte  categorii  de  dispoziții

emise în domeniul protecției sociale în general.



Se deleagă domnului Olar Cătălin Florin, viceprimarul municipiului Hunedoara, calitatea de

ordonator principal de credite, îndeplinind toate atribuțiile generale și specifice acestei calități

prevăzute de lege, cu privire la toate operațiunile financiare, până la limita sumei de 500.000

lei. Viceprimarul municipiului Hunedoara devine astfel ordonator principal de credite delegat,

exercitând atribuțiile delegate, în numele primarului municipiului Hunedoara și nu în nume

propriu, asupra oricăror operațiuni ce revin ordonatorului principal de credite, potrivit legii.

Ordonatorul principal de credite delegat își exercită atribuțiile asupra tuturor categoriilor de

cheltuieli  aferente  bugetului  local,  prevăzute  de  Legea  nr.  273/2006,  cu  modificările  și

completările ulterioare.

Primarul  municipiului  Hunedoara  își  rezervă  dreptul  de  intervenție  asupra  modului  de

realizare  a  atribuțiilor  delegate  către  viceprimarul  municipiului  Hunedoara,  inclusiv  de

anulare a aprobării oricăror operațiuni.


