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din  22.03.2022

 

DISPOZIȚIE nr.127 

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 Gabriela SILEANU, Consilier, clasa I, grad profesional superior, 

gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Casierie, începând cu data de 22.03.2022, dar nu mai mult 

de 6 luni 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de dispoziție nr.13002/22.03.2022 întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ Referatul de motivare cu nr. 13001 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 Gabriela SILEANU, Consilier, clasa I, grad 

profesional superior, gradația de vechime în muncă 5, Compartimentul Casierie 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:  

▪ 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; 

▪ În caz de nevoie, la dispoziția Șefului de birou, efectuează operațiuni de impunere în cazul mijloacelor 

de transport, clădiri și terenurile persoanelor fizice și juridice, iar în situații de urgență efectuează și 

încasarea sumelor achitate prin casierie, compartiment colectare venituri; 

▪ În caz de nevoie, la dispoziția Șefului de birou, eliberează certificatele de atestare fiscală; 

▪ Cunoașterea cadrului legal și a procedurilor fiscale; 

▪ Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne; 
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▪ Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu, și/sau 

nu poate fi date publicității; 

▪ Îndeplinește orice sarcini și atribuții stabilite de conducerea unității în legătură cu sarcinile specifice 

din domeniul de activitate. 

ART.2 Pe durata acestei perioade doamna Gabriela SILEANU își păstrează atribuțiile de Consilier din cadrul 

Compartimentului Casierie. 

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 

                                                                       


