
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 
 

       DISPOZIŢIE 

 
                  cu privire la delegarea pe perioadă determinată a atribuțiunilor de încasare taxe și impozite                    

                                                   locale precum și a activității de  casierie și executări silite. 
 

Având în vedere prevederile codului fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015,cu modificările și  

completările ulterioare; 

Având  în vedere prevederile art. 30 aliniatul 6 și 7  din legea 273/2006  privind finanţele publice  

locale,cu modificările şi completările ulterioare ; 

Analizând situalia creată ca urmare a  imposibilității desfășurării activității în cadrul compartimentu- 

lui financiar contabil de către funcționarul  cu atribuțiuni în acest sens și ca urmare a delegarii pentru îndeplini-

rea acestor atribuțiunii de către  funcționara care are atribuțiuni  în cadrul compartimentului impoxite și taxe 

locale,caserie și executării silite,  precum și în vederea eliminării blocajului  la nivelul celor două comparti-

mente; 

Având în vedere prevederile art.504, din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”d”,aliniatul 5 litera”e” și   aliniatul 196  aliniatul  

1 litera „b”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta; 

 

 

DISPOZIȚIE; 

 

 
  Articolul 1.începând cu data de 28 iulie 2020,doamnei  POP LUCICA- personal 

contractual -, având  funcţia publică de execuție   -referent ,treapta IA -bibliotecar-, i se delegă  pe perioadă 

determinată ,atribuţiunile  de încasare taxe şi impozite  locale ca  venituri  la bugetul local,precum și activitatea 

de caserie și executări silite. 

            Articolul. 2.Pe durata delegării salariata își păstrează funcția și toate celelalte drepturi 

prevăzute in contractul individual de muncă.  Fişa postului, aferentă funcţiei contractuale ocupată de d-na POP 

LUCICA, va fi completata cu noile atributiuni privind activitatea de caserie, impozite și taxe locale . 

                                        Articolul. 3. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică 

prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate ,precum și   

-  Doamnei POP LUCICA 

-  Compartimentelor;  resurse umane și financiar -contabil. 

- Trezoreriei BAIA MARE 

- Administrația județeană a finanțelor publice Maramureș. 

 

PRIMAR 

 

         DUMUŢA  AUREL 

 

Băița de sub Codru                                                                                                   CONTRASEMNAT   

la 28.07.2020                                                                                          pentru legalitate   

     Secretarul General al  Comunei 

Nr.  65                                                                                                                                       

           DRAGOȘ   TRAIAN



  

 


