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scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din  22.03.2022 

 

 

DISPOZIȚIE nr.126 

privind delegarea unor atribuții de serviciu ale doamnei Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector, clasa I, grad profesional 

asistent, gradația de vechime în muncă 3, Compartimentul Executare Fiscală, pe perioada suspendării raportului de serviciu, 

doamnei Elena NEGURĂ, Consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul 

Taxe și Impozite, începând cu data de 22.03.2022, dar nu mai mult de 6 luni 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.13000/22.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 12999 din 22.03.2022 întocmit de Magdalena VARGA, Inspector Resurse Umane;   

▪ Dispoziția Primarului cu nr. 121 din 18.03.2022 privind suspendarea  de drept a raportului de serviciu al doamnei 

Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime 3, 

Compartimentul Executare Fiscală, Biroul Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bod; 

▪ Prevederile art. 437 și 438, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

 

DISPUNE: 

 

ART.1 Începând cu data de 22.03.2022 se deleagă doamnei Elena NEGURĂ, Consilier, clasa I, grad profesional superior, 

gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Bod, pe perioada suspendării raportului de serviciu, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic, al doamnei 

Anca-Simona UJFALVI-BODEAN, Inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația de vechime în muncă 3, 

Compartimentul Executare Fiscală, următoarele atribuții:  

▪ Întocmește și răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri 

executori, popriri), după expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către 

contribuabil și terți popriți; 

▪ Efectuează și răspunde de inspecțiile fiscale la persoanele fizice și juridice; 

▪ Obține toate informațiile privitoare la starea fiscală a debitorilor pentru finalizarea executării silite prin stingerea 

datoriilor către bugetul local; 

▪ Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la contribuabili 

persoane fizice și juridice administrații; 

▪ Răspunde de organizarea, verificarea și desfășurarea activității de executare silită asupra veniturilor și bunurilor 

urmăribile ale debitorilor persoane fizice și juridice, în vederea realizări creanțelor fiscale; 

▪ Urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescripție; 

▪ Pe baza datelor deținute, analizează și stabilește măsurile de executare silită, în așa fel încât realizarea creanței să 

se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ținând seama de interesul imediat al comunei cât și de drepturile și 

obligațiile debitorului urmărit; 

▪ Transmite titluri executori pentru înscrierea în Arhiva Electronică de garanții reale mobiliare; 
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▪ Emite decizii de calcul a obligațiilor fiscale, accesorii, calculează cheltuieli de executare sau alte sume, când 

cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost instituite; 

▪ Asigură și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită asupra bunurilor și veniturilor debitorilor 

persoane fizice și juridice, urmărite potrivit legii; 

▪ Identifică conturile în lei și valută ale debitorilor persoane fizice și juridice, deschise la unitățile specializate, 

precum și alte venituri ale debitorilor în vederea aplicări procedurilor de executare silită prin poprire asupra 

disponibilităților din contul și prin poprire asupra veniturilor debitorilor; 

▪ Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înființarea popririlor pe veniturile și 

disponibilitățile bănești deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, urmărește 

respectarea popririlor înființate asupra terților popriți, precum și asupra societăților bancare și stabilește după caz 

măsurile legale pentru executarea acestora; 

▪ Asigură în scris înștiințarea băncilor pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizări conturilor și reținerilor în 

situația în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somație; 

▪ Întocmește actele necesare aplicării procedurii de executare silită pentru creanțele datorate de persoane fizice și 

juridice, inclusiv aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile; 

▪ Efectuează sechestre, atunci când este cazul, sigilează bunurile mobile și imobile sechestrate, precum și 

depozitarea bunurilor mobile sechestrate; 

▪ Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate a sechestrelor și sechestrelor asiguratorii 

asupra bunurilor imobile, precum și a procesului verbal de adjudecare a bunului imobil în cazul vânzării cu plata 

în rate; 

▪ Răspunde de evidența debitorilor insolvabili; 

▪ Răspunde de verificarea periodică, conform legii a contribuabililor persoane fizice si juridice înscriși în evidență 

separate în cadrul termenului de prescripție; 

▪ Culege informații suplimentare privind veniturile debitorilor, bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea 

acestora, precum și alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor; 

▪ Examinează starea fiscală a contribuabililor în condițiile în care nu s-a reușit recuperarea creanțelor fiscale restante 

prin derularea procedurilor de executare silită, întocmește toată procedura de insolvență și lichidări precum și 

documentația necesară formulării cereri de deschidere a procedurii insolvenței; 

▪ Redactează corespondența referitoare la urmăriți fiscali, confirmă debitele primite de la instituții și răspunde 

cererilor executorilor bancari sau judecătorești; 

▪ Asigură și răspunde de păstrarea secretului fiscal și a confidențialității documentelor și informațiilor gestionate, 

în condițiile legii; 

▪ Colectează informații de la instituțiile abilitate și întocmește dosarele de insolvență ale contribuabililor, 

întocmește dosarele pentru preschimbarea amenzilor în muncă în folosul comunității, pe care le înaintează 

compartimentului juridic. 

ART.2 Pe durata acestei perioade doamna Elena NEGURĂ își păstrează atribuțiile de Consilier din cadrul Compartimentului 

Taxe și Impozite. 

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează persoana nominalizată la art.1 din prezenta dispoziție. 

 

                                                                                                                                                  Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                            Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE              Daniela-Laura AXENIE 


