
                                             

1 

 

                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                                 PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA NR. 15 
 

Privitor la :  împuternicirea doamnei Brabete Elena funcționar public 
cu atribuții de stabilire, constatare, control, urmărire și 
încasare a impozitelor și taxelor locale  și numirea comisiei 
pentru executări silite privind valorificarea bunurilor 
sechestrate. 

                           
Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general UAT 

Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 16/04.01.2021  prin care propune emiterea 
unei dispoziții privind actualizarea Dispoziției nr. 205/2016 privitoare la procurarea 
legitimației de serviciu doamnei Brabete Elena – funcționar public cu atribuții de 
stabilire, constatare, control, urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale  și 
numirea comisiei pentru executări silite privind valorificarea bunurilor sechestrate din 
cadrul primăriei Comunei Roșiile întrucât au itervenit modificări în structura de 
personal al instituției; 

În baza art. 65, 215, 225, 227, 232, 251, 254-256 etc din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, OAP nr. 
144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 
impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre 
organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), art. 196 alin. (1) lit. b din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
emit următoarea: 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

Art. 1. Se împuternicește doamna Brabete Elena având funcția de consilier, 
grad profesional superior, în cadrul compartimentului buget-finanțe, impozite și taxe 
locale, contabilitate din cadrul primăriei Roșiile să stabilească, să constate şi să 
controleze impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local, cât și cu 
atribuții de executare silită a creanțelor bugetare. 

Art. 2. (1). Se desemnează comisia de executare silită pentru creanțele fiscale 
datorate bugetului local al comunei Roșiile, conform prevederilor legale pentru a 
efectua toate procedurile de executare silită, în următoarea componență: 

1. Ștefan Doru-Cezar – viceprimar – președinte; 
2. Brabete Elena – consilier superior la impozite și taxe locale - membru; 
3. Vlăduțu Ion – referent impozite și taxe locale - membru. 
(2). Executarea silită se face în temeiul uni titlu de creanță sau titlu 

executoriu, după caz, întocmit de compartimentul de impozite locale. 
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 Art.3.  (1). Se desemnează doamna Brabete Elena consilier superior în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Roșiile ca executor fiscal. 

(2). Executorul fiscal desemnat trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe 
care trebuie să o prezinte în exercitarea activității. 

(3). Titularul legitimației se bucură de protecția legii și este investit cu 
exercițiul autorității publice, pe timpul și în îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor de 
serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege, identificarea funcționarului 
public făcându-se prin legitimație însoțită de actul de identitate, precum și de 
delegația semnată de conducătorul organului fiscal. 

(4). Organele de poliție, jandarmerie și orice alți agenți ai forței publice au 
obligația să dea concursul titularului legitimației, la cererea acestuia, în îndeplinirea, 
potrivit legii a activității de executare silită. 

Art.4. Se numește comisia de licitație a bunurilor sechestrate în vederea 
valorificării, din cadrul Primăriei Comunei Roșiile, județul Vâlcea, care va avea 
atribuțiile stabilite de lege, dând concursul în vederea aducerii la îndeplinire a 
activităților doamnei Brabete Elena, în următoarea componență: 

1. Fera George-Cosmin – consilier asistent        - președinte; 
2. Marinescu Ștefan – consilier achiziții publice  - membru; 
3. Avram Cătălin-Constantin – secretar general  - membru. 

Art. 5. (1). Îninte de vânzarea bunurilor prin licitație acestea se evaluează de 
organul de executare silită prin experți evaluatori proprii sau prin experți evaluatori 
independenți desemnați în condițiile art. 63 din L. 207/2015. 

(2). Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul 
de executare silita este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile 
inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.  

(3). Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea 
la sediul organului de executare silita, al primariei in a carei raza teritoriala se afla 
bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta 
este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in 
cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga 
circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de internet sau, dupa caz, in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege. 

Art. 6. Se numește domnul Avram Cătălin-Constantin, secretarul general UAT 
Roșiile persoană responsabilă cu înaintarea decumentației de executare silită către 
Judecătorie. 

Art. 7. Cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Dispozxiția nr. 205/2016. 
Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea în 

vederea efectuării contolului de legalitate, doamnei Brabete Elena și comisiilor 
prevăzute la art. 2, 4 pentru ducerea la îndeplinire a prezentei, Poliției Roșiile, și va fi 
adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului general UAT Roşiile, judeţul 
Vâlcea. 

Roşiile, 04.01.2021 
             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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