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Cu privire la s scoaterea din eviden

doamna Bicskei - Turoczy Zsuzsanna

de specialitate 

Primarul comunei Zăbala, jude

-Având în vedere Referatul cu nr.95

-În baza prevederilor art.134 alin. 

Administrativ. 

-În conformitate cu prevederile art.196, alin
Administrativ. 
 

 
Art. 1. Se aprobă scoaterea din eviden

doamna Bicskei - Turoczy Zsuzsanna

de contabilitate, impozite și taxe loca

reprezentând prejudiciu/ pagubă materială produsă din vina 

cauzată de Dna.Szabó Edit fost referent 

jud.Covasna. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 

Turoczy Zsuzsanna din Compartimentul finan

resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zăbala.

 

 
Zăbala, la 14 ianuarie 2021 

 

PRIMAR,     

         Fejér Levente      
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Dispoziţia nr.7/2021 

scoaterea din evidențele fiscale, pe bază de proces – verbal, de către 

Turoczy Zsuzsanna, având funcția de inspector în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Zăbala, județul Covasna

 
județul Covasna, 

95/12.01.2021 al Dnei Barabás Réka – secretar 

 (1 ) alin. (3) și alin. (4)din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

În conformitate cu prevederile art.196, alin. (1), lit. “b”din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

D I S P U N E 

scoaterea din evidențele fiscale, pe bază de proces –

Turoczy Zsuzsanna, având funcția de inspector în cadrul compartimentului 

și taxe locale, a unor sume, constând din debite 

reprezentând prejudiciu/ pagubă materială produsă din vina și în legătura cu m

dit fost referent – casier din cadrul Primăriei comunei Zăbala

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează 

Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe și compartimentul 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zăbala.

 

    CONTRASEMNEAZĂ,

                          SECRETAR GENERAL

      Barabás Réka

secretar@zabola.ro, office@zabola.ro  
 

verbal, de către 

ția de inspector în cadrul aparatului 

țul Covasna 

secretar genaral 

57/2019 privind Codul 

57/2019 privind Codul 

– verbal, de către 

compartimentului 

e, a unor sume, constând din debite și dobândă, 

și în legătura cu munca prestată, 

casier din cadrul Primăriei comunei Zăbala, 

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează doamna Bicskei - 

și compartimentul 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zăbala. 

CONTRASEMNEAZĂ, 

GENERAL 

Barabás Réka 
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Județul Covasna 
Primăria Zăbala 
Primăria Comunei Zăbala 
Nr:95/12.01.2021 
 
                                              
 

Referat 
 

Cu privire la s scoaterea din evidențele fiscale, pe bază de proces – verbal, de către 

doamna Bicskei - Turoczy Zsuzsanna, având funcția de inspector în cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Zăbala, județul Covasna 

 
 

În conformitate cu prevedirel Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală și în baza prevederilor art.134 alin (1), alin. (3) și alin.(4), art.196 alin (1), lit. 

”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Propun scoaterea din evidențele fiscale, pe bază de ”proces – verbal de scădere din 

evidență a obligațiilor fiscale”, de către doamna Bicskei - Turoczy Zsuzsanna, având funcția de 

inspector în cadrul compartimentului de contabilitate, impozite și taxe locale, Primăria Zăbala, 

jud.Covasna, sume care provin din înregistrările eronate (anulări chitanțe) în caseria Primăriei 

în perioada 2010-2020, de către Dna.Szabó Edit fost referent – casier din cadrul Primăriei 

comunei Zăbala, jud.Covasna. Sumele menționate mai sus reies din tabelele extrase din baza de 

date a programului de contabilitate, de către reprezentantul firmei Glob – Net S.R.L. Sf. 

Gheorghe. 

Sumele scăzute se vor încărca într-un rol separat, reperzentând reprezentând prejudiciu/ 

pagubă materială produsă din vina și în legătura cu munca prestată, cauzată de Dna.Szabó Edit 

fost referent – casier din cadrul Primăriei comunei Zăbala, jud.Covasna 

. 

 

 
 

SECRETAR GENERAL 

Barabás Réka 
 

 


