
                                            

                              JUDEŢUL COVASNA
                               COMUNA ZĂBALA

 
 

privind prelungirea delegării temporare
Zsuzsanna inspector, gradul profesional asistent, grada

specialitate al primarului comunei Z

 
Primarul comunei Zăbala, judeţ

 Având in vedere cererea de d
 Având în vedere referatul compartimen
atribuțiilor de casier doamnei Bicskei
gradația 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului c
 Ținând cont de articolul 437 ș
 În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3)
privind Codul Administrativ. 
 

 
 Art.1. (1) Se prelungește delegarea
04.01.2021 până la data de 04.06.2021
inspector, gradul profesional asistent, grada
comunei Zăbala.   
             (2) Atribuțiile delegate sunt prev
prezenta dispoziție. 
 Art. 2. Împotriva prevederilor prezentei dispozi
contencios administrativ sau după caz la instan
de 30 zile de la data comunicării. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispozi
Zăbala și compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Zăbala. 
 
Zăbala, la 4 ianuarie 2021 

      
 

      PRIMAR,    
              Fejér Levente      

 
 
 

                           ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 

DISPOZIŢIA NR.2/2021 
 

ării temporare a atribuțiilor de casier doamnei 
gradul profesional asistent, gradația 2, în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Zăbala 
 

ăbala, judeţul Covasna, 
Având in vedere cererea de demisie a doamnei Szabó Edit  nr.5115/13.08.2020
Având în vedere referatul compartimentului de resurse umane privind delegarea temporar
iilor de casier doamnei Bicskei - Turóczy Zsuzsanna inspector, gradul profesional asistent, 
ia 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala. 

inând cont de articolul 437 și 438 din din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.
În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) și art.196, alin (1), lit “b”

DISPUNE 

ște delegarea temporară a atribuțiilor de casier începând cu data de 
 la data de 04.06.2021, a doamnei Bicskei - Turóczy Zsuzsanna

gradul profesional asistent, gradația 2, în cadrul aparatului de specialit

iile delegate sunt prevăzute în Anexa nr.1 care face parte integrant

Împotriva prevederilor prezentei dispoziţie se poate face contesta
ă caz la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii în termen 

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii  se însărcinează
surse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

                     CONTRASEMNEAZ
           Secretar General

                Barabás

iilor de casier doamnei Bicskei - Turóczy 
ia 2, în cadrul aparatului de 

5115/13.08.2020, 
delegarea temporară a 

gradul profesional asistent, 

Administrativ. 
art.196, alin (1), lit “b” din OUG 57/2019 

casier începând cu data de 
Turóczy Zsuzsanna avțnd funcția de 

ia 2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

1 care face parte integrantă din 

ie se poate face contestaţie la instanţa de 
ă, potrivit legii în termen 

ărcinează primarul Comunei 
surse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar General UAT, 

Barabás Réka 



Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:7947/30.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERAT 

 
privind prelungirea delegării temporare a atribuțiilor de casier doamnei Bicskei-
Turóczy Zsuzsanna inspector, gradul profesional asistent, gradația 2, în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala 
 

 

 

 

 
Având în vedere cererea de demisie a doamnei Szabó Edit  nr: 5115/13.08.2020, și 

vacantarea postului de casier și ținând cont de articolul 437 și 438 din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ, propun prelungirea delegării temporare a atribuțiilor de casier doamnei 
Bicskei - Turóczy Zsuzsanna având funcția de inspector, gradul profesional asistent, gradația 
2, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala, începând cu data de 
04.01.2021 până la data de 04.06.2021,  
 

 

 
 

Referent 
Héjja Enik ő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexa 1 la Dispoziția 2/2021 
 
 Atribuțille de casier  delegate temporar doamnei Bicskei-Turóczy Zsuzsanna 
inspector,gradul profesional asistent, gradația 2, în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Zăbala sunt următoarele: 
 
 
 
 

1. Încasează impozitele şi taxele locale 

2. Elaborează chitanţe 

3. Efectuează încasări în numerar din bancă, direct de la unităţi plătitoare către Consiliu 

4. Întocmeşte centralizatorul încasărilor pe conturi şi borderou desfăşurator al încasărilor 

la persoane fizice şi juridice după adunarea chitanţelor emise 

5. Întocmeşte registrul de casă, zilnic 

6. Întocmeşte vărsământul pentru depunerea numerarului la Trezorăria Statului 

7. Evidenţiează zilnic pe bază de documente încasările şi plăţile şi le predă la contabilitate 

8. Verificarea debitelor la persoane fizice inaintea emiterii chitantelor 

9. Colaborează cu celelalte birouri şi compartimente din cadrul consiliului local în 

vederea rezolvării unor probleme comune 

10. Rezolvă corespondenţa repartizată 

11. Respectă normele generale de conduită profesională a funcţionarului public 

12. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de actele normative şi cele stabilite de primar 

sau consiliul local 

13. Neexecutarea obligaţiilor de serviciu sau executarea lor în mod greşit atrage 

răspunderea disciplinară, materială, civilă şi penală după caz . 

14. Să respecte, prevederile cap IV din Legea Nr.319/2006, referitor la obligaţiile 

lucrătorilor în domeniul SSM. 



15. analizează stadiul implementării măsurilor de control, a eficacității acestora și 

reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate, ori de câte ori este nevoie sau cel puțin 

anual 

16. analizează eventualele escaladări ale riscurilor în cadrul entității și fac propuneri  până 

la nivelul  de competență pe care îl poate controla sau îl transmite la nivelul ierarhic superior  

 
 
 
 
 
 
 
 


