ROMANIA
JUDETUL ALBA

COMUNA AVRAM IANCU
PRIMAR

DtsPoztTtA NR.73/2021
Privind nominalizores persoonelor responsabile de luareo mdsurilor pentru intdturoreo delicientelor
constatote de Comero de Conturi Alba
Primarul ComuneiAvram lancu , judelul Alba
Av6nd in vedere prevederile:

-

Hotirdrea Plenului Curfii de Conturi nr.646/22-L2-2O2O, prin care a fostaprobat Raportul
privind finantele publice locale aljudefului Alba pe anul 20L9, raport ce confine sinteza constatirilor
rezultate in urma acfiunilor de control gi audit efectuate de Camera de Conturi Albala UAT Comuna
Avram lancu pentru exerci[iul financiar al anului 20]"9, desfi;uratin perioada 05-30 / octombrie 2020.
- art. l-55 coroborat cu 438 din O.U.G. nr.57 /2OL9, privind Codul administrativ, cu modificdrile si
com pletirile u lterioa re;
in temeiul prevederilor art.L96, alin.(1), lit.b) , art 197 din U.G. nr.57/2OL9. privind Codul
Ad min

istrativ;

DISPUNE:

Art.7

.

-

Nominalizeazd pe doamna
', consilier superior cu luarea m5surilor
pentru in litu ra rea deficien!elo r co nstatate :
- stabilirea, inregistrarea 9i urmirirea spreincasare a veniturilor din valorificarea masei lemnoase din
pddurea proprietate a comuneiAvram lancu, cu suma de 1g1 mii lei.
- identificarea ;i a altor obiective de institulii la care au fost aplicate prevederile OUG nr. L14/ZOLB,
iar acolo unde va fi cazul va determina cheltuiala efectuatd nelegal prin majorarea nelegalS a
cheltuielilor indirecte gi a profitului,
-inregistrarea in evidenla contabilS a eventualelor sume decontate nelegal, precum gi urmirirea pi
incasarea la bugetul entititii a sumelor determinate,
- virarea sumelor recuperate pe destinaliile previzute de lege.
P rin:
- determinarea dob6nzilor gi majoririlor de int6rziere pentru neincasarea in termen a acestor venituri
si inregistrarea acestora in evidenfa contabili,
-luarea tuturor misurilor pentru incasarea cu operativitate a veniturilor a dob6nzilor calculate.
5i
Art. 2
Nominalizeazi pe doamna
principal
consilier
.
;i doamna
referent cu luarea misurilor pentru inl5turarea deficienlelor constatate:
- stabilirea, eviden!ierea, urmirirea gi incasarea creantelor a cdror vechime este mai mare de 5 ani,
exist6nd risculde prescriere a dreptuluide a cere executarea silitd.
Prin :
- stabilirea cu exactitate a tuturorveniturilor pentru care nu au fost luate, in cadrul termenului legal
de prescrip!ie, toate mEsurile legale de executare silitS, at6tin cazul persoanelorfizice c6t siin cazul
persoanelor juridice.
-incasarea in totalitate a veniturilor pentru care s-a constataqt prescrierea dreptului de a cere
executarea silitS, in cazultuturor debitorilor persoane fizice gijuridice,
- luarea misurilor legale pentru intrarea in iegalitae prin urmirirea giincasarea creanlelor.

Art.3

Prezenta dispozitie

se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr.55412004 in termen de 30 de zile de lacomunicare.
Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii , ii revine primarului Comunei Avram lancu, prin
persoa nele nominalizate
Art.4 Prezenta dispozitie se inainteazi gi se comunicS:

Art.3

-

lnstitutiei Prefectului-Judetul Alba;
Primarului Comunei Avram lancu;

- Persoanelor nomina lizate;
- Dosar primirie;

Avram lancu
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