ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.83
din 14 mai 2020
Privind: atribuirea de sarcini de serviciu funcționarilor Dimofte Ana Maria , Gherghe
Iuliana, Petrea Maricica , Rotaru Carmen Maria, Pavel Florentina, referitoare la ducerea
la îndeplinire a măsurilor Camerei de Conturi Galați .
___________________________________________________________________________
Mihăiţă Vlad , primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Sentinţa civilă 430/2016
a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi ;
Având în vedere referatul d-nei Dimofte Ana Maria înregistrat la nr.2791 din 14 mai
2020 ;
Având în vedere adresa nr.981/2013 /04.04.2018 a Camerei de conturi Galaţi ;
Având în vedere adresa nr.981/2013/22.03.2017 a Camerei de Conturi Galaţi , cu
care ne este trimisă Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse
prin Decizizia nr.9 din 17. Aprilie 2013 ;
Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul
administrativ ;
Emite următoarea : D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1. Doamnele Dimofte Ana Maria, Gherghe Iuliana , Petrea Maricica, Rotaru
Carmen Maria, Pavel Florentina vor duce la îndeplinire următoarele măsuri stabilite de
Camera de Conturi prin Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor
dispuse prin Decizia nr.9 din 17.04.2013 , după cum urmează :
Măsura 3:” Veţi dispune măsurile legale pentru organizarea evidenţei fiscale a
creanţelor cuvenite bugetului local, reprezentând impozit pe clădiri datorat de
persoanele juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv prin
completarea dosarelor fiscale cu documente justificative din care să rezulte bunurile
deţinute de contribuabili şi valoarea de inventar a acestora.
Veţi dispune măsurile legale pentru efectuarea de inspecţii fiscale, în scopul
verificării realităţii datelor înscrise în declaraţiile de impunere depuse de contribuabili
şi pentru identificarea unor eventuale surse fiscale impozabile şi nedeclarate.
Veţi lua măsurile legale pentru stabilirea corectă a cuantumului creanţelor
bugetare, inclusiv a valorii bonificaţiei acordate potrivit legii, pentru înregistrarea,
urmărirea şi încasarea la termenele prevăzute de lege a veniturilor cuvenite bugetului

local, inclusiv prin aplicarea măsurilor de executare silită a creanţelor bugetare
neîncasate la termenele legale. Veţi stabili, veţi înregistra, veţi urmări şi veţi încasa
diferenţele suplimentare de venituri cuvenite bugetului local al UAT Comuna Cuca din
aplicarea cotei de impozit pe clădiri aferente 2012 conform prevederilor legale”.
Măsura 14 Cu referire la măsurile din decizia nr.19/21.05.2010;
Măsura 1 .” Veţi lua măsurile legale în vederea inventarierii materiei impozabile
şi declarării de către contribuabili persoane fizice şi juridice a impozitelor şi taxelor
cuvenite bugetului local ori de câte ori s-a modificat situaţia juridică a contribuabililor,
exercitarea tuturor formelor de executare silită pentru recuperarea în termenul legal a
creanţelor (drepturi constatate de încasat la 31.12.2009 – 370.363 lei), veţi calcula şi
înregistra în evidenţa contabilă şi fiscală a majorărilor de întârziere pentru neplata în
termen a obligaţiilor fiscale de către contribuabili şi dispunerea măsurilor legale pentru
încasarea veniturilor cuvenite bugetului local, după caz, veţi dispune măsurile legale
pentru recuperarea eventualelor prejudicii în sarcina persoanelor răspunzătoare.
Se actualizează lista cu rămășițe la zi, conform solicitării Camerei de Conturi
Galați .
Art.2 (1) Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează
funcționarii nominalizați .
Art.3 Prezenta dispoziţie va fi comunicata funcţionarilor în cauză şi compartimentului
financiar contabil impozite şi taxe locale din aparatul de specialitate al primarului comunei
Cuca , prin grija secretarului comunei Cuca .

PRIMAR,
Mihăiţă Vlad
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar UAT , A. Marin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA CUCA
PRIMAR,
Compartimentul :FINANCIAR CONTABIL

Nr.2791 din 14.05.2020

APROB,
PRIMAR,
Mihăiță Vlad

REFERAT

Subsemnata Dimofte Ana Maria, conducătorul compartimentului financiar
contabil , impozite și taxe , în temeiul Regulamentului de organizare şi
funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Cuca ;
Având în vedere adresa nr.981/2013 /04.04.2018 a Camerei de conturi
Galaţi ;
Având în vedere adresa nr.981/2013/22.03.2017 a Camerei de Conturi
Galaţi , cu care ne este trimisă Decizia de prelungire a termenului pentru
realizarea măsurilor dispuse prin Decizizia nr.9 din 17. Aprilie 2013 ;
Având în vedere art.155 alin.(4) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ ;

Față de acestea vă rugăm să dispuneți emiterea dispoziției privind
atribuirea de sarcini de serviciu funcționarilor Dimofte Ana Maria , Gherghe
Iuliana, Petrea Maricica , Rotaru Carmen Maria, Pavel Florentina, referitoare la
ducerea la îndeplinire a măsurilor Camerei de Conturi Galați

INSPECTOR PR.
A.M. Dimofte

