
 

 

 

 

    D I S P O Z I Ţ I A  Nr.16 
    din  11  februarie 2020   
 
Privind: atribuirea de sarcini de serviciu doamnei  Dimofte Ana Maria, inspector   , 
conducătorul compartimentului financiar contabil impozite şi taxe  din cadrul aparatului 
de specialitate al  primarului comunei Cuca    . 
___________________________________________________________________________ 
Mihăiţă Vlad  , primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 430/2016  
a Judecătoriei   Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;  
 

Având în vedere referatul întocmit de conducătorul compartimentului financiar 
contabil ,înregistrat la nr.895 din 10 februarie 2020 ;  
 Având în vedere  adresa nr.2585/2019 din 27.01.2020    a  Camerei de Conturi Galaţi ,  
cu care ne este comunicată Decizia pentru prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor 
dispuse prin   Decizia nr.25 din 27.08.2019     ;  
 Având în vedere prevederile art.155 alin. (4) lit. a) precum şi  alin.(5) lit. e) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

În baza art. 196, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
Emite următoarea :    D I S P O Z I Ţ I E : 
 

 Art.1. Domna Dimofte Ana Maria   va   duce la îndeplinire următoarele măsuri 
stabilite de Camera de Conturi prin Decizia nr.25 din 27.08.2019  , după cum urmează : 
 Măsura nr.4.”Veți dispune mãsurile legale pentru efectuarea operațiunii de 
evaluare/reevaluare a activelor fixe corporale din patrimoniu și pentru înregistrarea în 
contabilitate a rezultatelor acestei operațiuni. 

De asemenea, veți clarifica toate situațiile de ieșiri/intrãri de bunuri din domeniul 
public al comunei în domeniul privat, având la bazã documente justificative și în 
conformitate cu prevederile legale .” 
 Art.2. Măsurile vor fi duse la îndeplinire până la data  de 20 mai 2020 .  
 Art.3 – (1)Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se 
însărcinează d-na Dimofte Ana Maria .          
 (2) Neducerea la îndeplinire a măsurilor  dispuse  la termenele stabilite, întârzierea 
sau ducerea la îndeplinire a măsurilor în mod eronat , atrage răspunderea administrativă , 
contravenţională şi materială a funcţionarului .      

 Art.4 - Prezenta dispoziţie va fi comunicată funcţionarei şi Instituţiei Prefectului , 
judeţul Galaţi și funcționarului public,  la termenele prevăzute de lege , prin grija secretarului 
comunei Cuca .     

     P R I M A R ,  
     Mihăiţă Vlad      

 CONTRASEMNEAZĂ  
              Secretar, A. Marin  
 

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 P R I M A R  



 

R O M Â N I A       Nr.895 din 10.02.2020    

JUDEŢUL GALAŢI  
COMUNA CUCA  
P R I M A R ,  
Compartimentul : FINANCIAR CONTABIL  
 
          APROB ,  
          PRIMAR,  
 
 
 
     R E F E R A T  
 
 
 Subsemnata Dimofte Ana Maria, conducătorul compartimentului financiar 
contabil   , în temeiul  Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului 
de specialitate al primarului comunei Cuca ;  
 
 Având în vedere  adresa nr.2585/2019 din 27.01.2020    a  Camerei de 
Conturi Galaţi ,  cu care ne este comunicată Decizia pentru prelungirea 
termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin   Decizia nr.25 din 
27.08.2019     ;  
 Având în vedere prevederile art.155 alin. (4) lit. a) precum şi  alin.(5) lit. 
e) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

În baza art. 196, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
    
 Faţă de acestea vă rugăm să  emiteţi dispoziţia privind  atribuirea de 
sarcini de serviciu d-nei Dimofte Ana Maria. 
 
 
 

 
        INSPECTOR   PRINC.,  
           A.M.Dimofte  
 
 

 

 


