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DISPOZIȚIA 
   nr. 82 din 17.09.2021 

- privind completarea atribuțiilor din fișa postului domnului Gheorghe-Daniel ARDELEAN inspector în cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului   

 
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 

 
          Analizând referatul compartimentului de specialitate;  
          Având în vedere prevederile Dispoziției Primarului comunei Vama Buzăului, nr. 78 din 07.09.2021 privind 
încetarea raportului de serviciu al domnului Daniel MIRICĂ, inspector în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vama Buzăului; 
          Cunoscând prevederile art. 437, alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul administrativ și 
prevederile art. 10, alin. (1) din Hotărâre Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici; 

În temeiul art. 155, alin. (1), lit. ”e” și art. 196, alin. (1), lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019-Codul administrativ, 
 

D  I  S  P  U  N: 

         Art.1: Începând cu data prezentei dispoziții, se completează atribuțiile din fișa postului domnului Gheorghe-
Daniel ARDELEAN, inspector în cadrul Biroului Buget-contabilitate, Taxe și impozite, Colectare creanțe, Patrimoniu 
din cadrul aparatului de specialiate al Primarului comunei Vama Buzăului, cu următoarele atribuții: 

 - debitează şi ţine evidenţa declaraţiilor de impunere anuale pentru persoane juridice; 
- completează şi ţine evidenţa documentelor de colectare a impozitelor şi taxelor locale pentru persoane 
juridice; 
- ţine evidenţa debitelor, a scăderilor la impozitele şi taxele locale pentru persoane juridice; 
- ţine evidenţa înregistrării şi radierii mijloacelor de transport pentru persoane juridice;  
- efectuează înregistrări auto (maşini autopropulsate pentru lucrări, maşini agricole sau forestiere, 
vehicule cu tracţiune animală ş.a.)  pentru care nu există obligaţia înmatriculării; 
- eliberează certificatele de neurmărire fiscală pentru persoanele juridice;  
- este persoană responsabilă cu urmărirea încasării veniturilor la bugetul local al comunei, de 
îndeplinirea procedurii de executare a debitorilor, atunci când este cazul, pentru persoanele juridice.    
 

        Art.2: Celelalte atribuții din fișa postului rămân neschimbate.   
 
        Art.3: Salariatul cu atribuţii pe linie de resurse umane, d-na Claudia-Ramona Lăpăzan şi salariatul nominalizat la 
art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 
        Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei Vama 
Buzăului, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Compartimentului resurse 
umane și domnului Gheorghe-Daniel ARDELEAN. 
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