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                                       DISPOZI IE 
    privind încredin area atribu iilor de executare silită a crean elor bugetare  

             care se administrează de Primăria comunei Gura Vitioarei 
                   

 

           Având în vedere prevederile art.453- art.495 –Titlul lX- Impozite si taxe 
locale din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile 
ulterioare , precum si prevederile capitolului ll -art.37- art.39, art.46 - art.47, art.64, 
art.65, art.94, art.152 si art.220-art.223 , art.226 alin.3, art.227 si următoarele din 
legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 
completările ulterioare aduse prin O.G.nr.30/2017 , 
          inând cont de prevederile art.3 pct.2 şi pct.18 din legea responsabilită ii 
fiscal-bugetare nr.69/2010 , republicată , precum şi de prevederile art.3 alin.1 din 
legea nr.273/2006 privind finan ele publice locale , cu modificările şi completările 
ulterioare , 
          Luînd act de referatul primarului localită ii , 
          În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1 si art.115 alin.1 lit.a, alin.2 şi alin.5-
alin.7 din legea nr.215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată , cu 
modificările si completările ulterioare , 
          Primarul comunei Gura Vitioarei , jude ul Prahova , 
 
                                          
                                        DISPUNE : 

 

ART.1 – Se încredin ează inspectorilor din aparatul de specialitate al primarului , 
Nicolescu Georgiana -Lavinia si Constantin Nicoleta , atribu iile specifice de 
executori fiscali , aceştia fiind abilita i să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii 
şi să efectueze procedura de executare silită , potrivit prevederilor actelor 
normative men ionate în preambulul prezentului act administrativ, în vederea 



recuperării crean elor bugetare datorate bugetului local al unită ii administrativ-
teritoriale Gura Vitioarei. 
ART. 2 –În exercitarea activită ii de executor fiscal persoanele împuternicite au 
obliga ia să prezinte legitima ie de serviciu. 
ART. 3 – Începând cu data emiterii prezentei dispozi ii se revocă dispozi ia 
nr.371/22.09.2016 privind încredin area atribu iilor de executare silita a crean elor 
datorate bugetului local al comunei Gura Vitioarei.  
ART. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispozi ii se 
însărcinează persoanele desemnate. 
ART. 5 - Actul administrativ emis se comunică persoanelor interesate si 
institu iilor abilitate prin grija secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura 
Vitioarei. 
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