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 din 25.01.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.11 

privind numirea Comisiei pentru analiza modului de stabilire, înregistrare ,urmărire și încasare a veniturilor 

pentru  îndeplinirea măsurii de la punctul I.1.c. din Decizia Camerei de Conturi Brașov nr. 6/10.05.2019 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.2063/25.012020, întocmit de Elena-Maria FODOR, Șef Serviciu 

Economic; 

▪ Decizia nr. 6/10.05.2019 a Camerei de Conturi Brașov; 

▪ Raportul Curții de Conturi privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor 

transmise prin Decizia nr. 6/10.05.2019; 

▪ Decizia nr. 6/12/15.01.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 6/10.05.2019 a Camerei de Conturi Brașov 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se desemnează comisia pentru analiza modului de stabilire, înregistrare, urmărire și încasare a 

veniturilor pentru  îndeplinirea măsurii de la punctul I.1.c. din Decizia Camerei de Conturi Brașov nr. 

6/10.05.2019, în următoarea componență: 

a) Președinte: Elena-Maria FODOR-Șef Serviciul Economic; 

b) Membru: Silvia DAVID-Consilier Juridic; 

c) Membru: Antonela- Georgeta ANCU-Compartimentul Contabilitate ; 

d) Membru: Elena NEGURĂ- Compartimentul Taxe și Impozite ; 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


