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D I S P O Z I Ţ I E NR. 39

Privind repartizarea agenţilor fiscali pe sectoare în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale şi
inventarierea apometrelor

AURARIU COMAN PRIMARUL COMUNEI GODIN EŞTI JUDEŢUL GORJ.
Având în vedere;

gradul redus de colectare al impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Godineşti pe anii
precedenţi;
repercusiunile ce pot fi luate asupra bugetului local, privind echilibrarea acestuia pe anul 2021 şi a
anilor următori, în baza a OUG 28/2008;
prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
fişa postului salariaţilor din cadrul biroului financiar contabil, impozite şi taxe locale;

ln temeiul prevederilor art. 196 alin 1, lit. b) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
DISPUN;

Art. 1 Se repartizează pe sectoare de activitate agenţii fiscali după cum urmează:
satele Godineşti, Rătez, Arjoci, Câlceşti, Pârâu de Pripor şi Chiliu - consilier Neamţu
Mărioara;

Programul după care îşi vor desfăşura activitatea va fi:
- luni - miercuri - între orele 800 - 900 sediu Primărie;

între orele 900 - 1500 teren în sector pentru încasări şi inventarierea apometrelor, până la finalizare;
orele 1500 - 1500 birou pentru întocmire borderouri şi depunere a sumelor încasate;

joi- vineri - birou, pentru încasarea taxelor şi impozitelor la sediul Primăriei şi întocmire borderouri depunere
sume încasate, verificare chitanţiere, alte lucrări;

satul Pârâu de Vale şi în celelalte sate în funcţie de necesităţi - Inspector Ghiţulescu Daniel, în
ziua de joi, fără să afecteze activitatea generată de celelalte atribuţii stabilite prin fişa postului;

Modificarea programului se va face numai cu acordul şefului de birou şi aprobarea primarului. Nerespectarea
prevederilor prezentei decizii, neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea în mod defectuos a acestora,
vor duce la sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
Art. 2 Fişele posturilor vor fi completate explicit cu aceste atribuţii, privind desfăşurarea activităţilor în teren;
Art. 3 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de persoanele nominalizate, şef birou financiar

contabil, impozite şi taxe locale Secretarul general asigură comunicarea;
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