ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
Privind trasarea de noi atribuţii doamnei BROCEA VALERIA, funcţionar public, consilier
SUPERIOR, din cadrul compartimentului Contabilitate, taxe şi impozite, al aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîngăraţi
Petru LUNGU-BORDEA, PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI
Având în vedere:
- Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- H.G.nr. 611/ pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul Camerei de Conturi a judeţului Neamţ din 30.09.2016, înregistrat la Instituția Primarului comunei
Pîngărați, sub nr. 7415 din 30.09.2016, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.44
din 28.05.2013.
In temeiul prevederilor art.63 alin.5 lit.e) şi art. 68 alin.1 din Legea 215/2001, Legea Administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

DISPUN :
Art.1 Începând cu data prezentei, doamna Brocea Valeria va îndeplini, pe lângă atribuțiile stabilite în fișa postului
și următoarele atribuţii:
1.
dispunerea tuturor măsurilor legale în vederea executării silite în totalitate
2.
dispunerea verificărilor modului de stabilire și încasare a impozitelor, taxelor și altor venituri
datorate de contribuabilii de pe raza comunei Pîngărați, în cadrul termenului legal de prescripție,
înregistrarea în evidența contabilă și urmărirea la încasare a veniturilor cuvenite la bugetul local
3.
dispunerea măsurilor în vederea înregistrării şi încasării taxei rezultată din gestionarea fondului
cinegetic situat pe raza comunei Pîngăraţi
4.
organizarea evidenţei garanţiilor constituite de antreprenori, în conturile speciale, din afara
bilanţului, aşa cum prevede Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu
modificările şi completările ulterioare
5.
recuperarea prejudiciului cauzat de plata nelegală a stimulentelor și dispunerea măsurilor pentru
înregistrarea în evidența contabilă a debitului.
6.
dispunerea măsurilor pentru diminuarea obligației de plată către executant și recuperarea
acestuia, de corectare a obligațiilor asumate nelegal.
Art. 2 Luând în considerare raportul curţii de conturi, doamna Brocea Valeria va duce la îndeplinire şi va finaliza
punctele: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 şi 2.9. Termenul de conformare şi aducere la îndeplinire este
31.12.2016, ulterior persoana desemnată va veghea la buna desfăşurare a atribuţiilor trasate.
Art.3 Persoana desemnată va depune la registratura unităţii din 7 în 7 zile un raport privind ducerea la îndeplinire a
atribuţiilor trasate prin prezenta dispoziţie
Art.4 – Secretarul comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii Instituţiei Prefectului judeţului
Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor autorităţi şi instituţii publice interesate.
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