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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
            REFERITOR LA:  desemnarea  executorilor fiscali pentru incasarea creantelor la bugetul local al 
comunei Șopârlița 
 Având în vedere:  
-  Necesitatea  desemnării  executorilor  fiscali  pentru  incasarea creantelor restante la bugetul local al comunei 
Șopârlița, 
 - prevederile art. 38, art. 220 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu modificarile 

si completarile ulterioare.  
- prevederile  ordinului   nr.   1.099   /2016  privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc  la 
indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura  de executare silita, in conformitate cu prevederile Legii 
 nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. 
- prevederile Legii 227/2015 privind Codul  Fiscal, precum si prevederile HG nr. 1/2016 –pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din OUG nr. 57/2019,  privind  Codul administrativ. 

P  R  I  M  A  R  U  L 
comunei Şopârliţa, judeţul Olt, emite prezenta 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

      Art. 1. (1) Pentru încasarea creanțelor restante la bugetul local al comunei Șopârlița, județul Olt, conform 
prevederilor art. 220  alin. (1) și (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare se desemneaza urmatoarele persoane:  
      - d-na   Cionilă Floriana ,  funcționar public  în aparatul de specialitate  al Primarului comunei Șopârlița in 
cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe locale,  
    - d-na Dinu Georgeta, funcționar public  în aparatul de specialitate  al Primarului comunei Șopârlița in cadrul 
compartimentului contabilitate, impozite și taxe locale 
 (2) Executorii fiscali desemnati trebuie sa detină o legitimatie de serviciu pe care trebuie sa o prezinte in 
exercitarea activitatii de executor fiscal.  
   Art. 2 (1) Persoanele desemnate mai sus au obligatia de a efectua toate procedurile de executare silita pentru 
creantele fiscale datorate bugetului local al comunei Șopârlița, conform prevederilor legale.  
           (2) Executarea silita se face in temeiul unui titlu de creanta/titlu executoriu dupa caz, intocmit de 
compartimentul financiar contabil.  
 Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga persoanele desemnate la art. 1. 
 Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate la art. 1 şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 
    
 
     P  R  I  M  A  R, 
       Ing. Neagu Cristinel                                                                      Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                             Secretar general - delegat 
                                                                                                                 Radu Marian  
Șopârlița,  25.02.2020.  
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