
-     

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai,str.Principală  nr. 156  
Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  

 

 
 

DISPOZIȚIA NR. 133 

DIN 21.12.2020 

Privind delegarea atribuțiilor de casier d-nei KIS IZABELLA- referent clasa III, grad profesional 

superior în Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații cu Publicul 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

     Având în vedere: 
  - Referatul Secretarului General al comunei Șincai delegat înregistrat cu numărul 2883/21.12.2020 
prin care se propune delegarea atribuțiilor de casier pe o perioadă determinată unui funcționar public din 
cadrul Primăriei Comunei Șincai în conformitate cu prevederile art. 438 din OUG nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ ; 
 În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c),  şi ale  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
  

DISPUN: 

 Art. 1. Se deleagă exercitarea atribuțiilor de casier  doamnei KIS IZABELLA, referent clasa III, grad 
profesional superior în Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism și Relații cu Publicul pe o perioadă 
determinată  de 6 luni între 21.12.2020 -20.06.2020.  
 Art. 2. Delegarea atribuțiilor de casier se face începand cu data de 21.12.2020 și sunt delegate 
toate atribuțiile prevăzute în fișa postului de casier.  
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează d-na KIS IZABELLA.  
              Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică  prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 
termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, persoanei prevăzute la art. 1, și se aduce la 
cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.șincai.ro.  
 

     PRIMAR                                                           Contrasemnează Secretar General U.A.T delegat        

VASILE POP                                                                                     Onac Dan - Cristiant  
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Aprob, 

                                       Primar, 

Autoritatea sau instituţia publică     Primăria  ŞINCAI                                 POP VASILE            

Compartiment financiar contabil, resurse umane si achizitii publice 

CONTABILITATE  -IMPOZITE ŞI TAXE 

Biroul                      CASERIE                                                                                

                                   F  I   Ş   A       P  O  S  T  U  L  U  I   

                           ===========================                         

              Denumirea   postului      REFERENT    

              Nivelul postului  : 

                   -Funcţie publica corespunzatoare categoriei….         -  

              Scopul principal al postului*) INCASAREA IMPOZITELOR,TAXELOR LOCALE ,LUCRARI 

               CASERIE 

   Identificarea functiei publice-REFERENT clasa III, grad  profesional  superior în cadrul 

Compartiment financiar contabil, resurse umane si achizitii publice    

              Vechimea in specialitatea necesara***)  7 ani 

             Conditii specifice pentru ocuparea postului: 

                                  - Studii de specialitate  STUDII  MEDII-LICEU  

                   -Perfecţionări(specializări)-CURS DE PERFECŢIONARE ANUAL DE 5 ZILE. 

                   -Cunoştiinţe de operare/programare pe calculator(necesitate şi nivel)  are cunoştinţe de 

operare,programare pe calculator dar e necesar a se pregăti ăn acest domeniu deoarece şi 

incasarea impoziotelor şi taxelor se  face pe calculator. 
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                         -Abilităţile, calităţi şi aptitudini necesare:spirit de iniţiativă,corectitudine,multă muncă cu 

publicul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  -Cerinţe specifice( de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări) muncă de teren pentru încasarea 

impozitelor şi taxelor locale şi delegări la Trezoreria Tg.Mureş  cu acte de casă întocmite împreună cu  

contabilul. 

                  -Competenţa managerială(cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini 

manageriale)  Nu are           nici un curs făcut   pe acestă linie.   

              Atribuţii  

-încasarea impozitelor şi taxelor locale în termenele de prescripţie şi 

lichidează poziţiile de rol; 

-analizează periodic situaţia poziţiilor de rol restante; 

-elaboreză planuri săptămânale din care să rezulte deplasările în teren; 

- urmăreşte în permanenţă insolvabilitatea şi întocmeşte periodic nota de 
constatare; 

- efectuează deplasări la Trezoreria Tg-Mureş pentru ridicarea salariilor şi 
a altor sume de la bancă; 

- plăteşte salariile şi alte sume numai pe baza statelor de plată şi a 
dispoziţiilor către caserie semnate de primar şi contabil. 

- întocmeşte şi predă borderouri desfăşurătoare a încasărilor zilnice şi le 
predă spre verificare impreună cu chitanţierul contabilului; 

- întocmeşte zilnic jurnalul de casă a încasărilor şi plăţilor; 
- totalizează chitanţierele şi le predă gestionarului odată cu ridicarea unui 

nou chitanţier; 
- întocmeşte foi de vărsământ şi depune numerarul la trezorerie; 
- răspunde şi semnează pentru încasările şi plăţile efectuate prin caserie; 
- inventariază şi athivează actele 
- execută orice atribuţiuni date de primar si contabil. 

                In calitatea conferită de funcţia ocupată si în limita atribuţiunilor, lucrărilor sarcinilor, 

competenţelor stabilite mai sus răspunde disciplinar, administrativ, civil şi penal pentru faptele 

sale.  

             Limite de competenţă  este  verificat şi îndrumat de contabilul  primăriei şi are  libertate de 

decizie    la încasarea impozitelor şi taxelor stabilite pe linia  deplasării pe teren  pentru încasări 

ca urmare a  stabilirii unor termene de plată cu  contribuabilii. 
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             Delegarea de atribuţii    Nu este cazul 

             Sfera 

relaţională__________________________________________________________________ 

             Intern: 
                 a) relaţii ierarhice: subordonat faţă de   primar, şi contabil 
                                                superior pentru- 
                 b) relaţii funcţionale   cu   colegii de  birou 
                 c) relaţii de control    nu 
                 d) relaţii de reprezentare   - 
             Extern: 
cu autorităţi şi instituţii publice     nu 
cu organizaţii internaţionale         nu 
cu persoane juridice                        nu 

                ______________________________________________________________ 

                  -Data întocmirii     21.12.2020 

              Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 

                  -Numele şi prenumele      KIS IZABELLA   

                  -Semnătura________________________                                                                                                                                 

                  -Data     

              Avizat  

                  -Numele şi prenumele     POP VASILE 

                  -Funcţia publică de conducere   PRIMAR 

                -Semnătura_______________________________________________________________ 

                                      Data 21.12.2020 
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