
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA POIANA STAMPEI 
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

privind actualizarea
Colectivului de sprijin al autorităţii tutelare şi asistenţei sociale

Ing. Mezdrea Vîluţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava;

Ca urmare a referatului nr. 2902/0L04.2019 întocmit de consilierul asistenţă socială;
Luând act de schimbările intervenite în structura autorităţilor şi instîtuţîîlor/serviciilor care 

trebuie reprezentate în Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare,
în conformitate prevederilor art, 68 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu Legea 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
în temeiul art.63 alin. 5 lit.”a”, art.68 alin.l din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;

D I S P U N :
A r tl- Se actualizează, Colectivul de sprijin al autorităţii tutelare şi asistenţei sociale, la nivelul 

comunei Poiana Stampei, în următoarea componenţă:
a) IVAN ALINA - secretarul comunei, preşedinte;
b) TÎCŞA DOINA ŞTEFANI A - consilier asistenţă socială, membru;
c) TATARUMIRELA -jurist, membru;
d) OIAGA CORNELIU - agent sef principal de poliţie, membru;
e) FLORE A MIHAELA - asistent medical comunitar, membru;

Art.2.- Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de către colectivul desemnat;

Art.3.- Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 privind 
Legea contenciosului administrative, cu modificările si completările ulterioare;

Primarul comu i, judeţul Suceava

Avizează, pentru legalitate 
Secretarul comunei Poiana^tapnpeî, judeţul Suceava

ALINA IVAN

Poiana Stampei, OLO*?, 
Nr. 2>t



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA POIANA STAMPEI
Anexa nr. 13 

M odel 2016 ITL 013
Codul de identitate fiscală: 5021250
POIANA STAMPEI Nr. 4230/3 mai 2019

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVINQ 
IMPOZITE, TAXELE LOCALE Şl ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei POPOVICI VERONICA nr. 4230 / 3 mai 2019 cu domiciliul în str CALEA TRANSILVANIEI, nr 
30, bl. , sc. , et. , ap. , loc. VATRADORNEI, jud. Suceava, legitimată prin CI seria SV nr. 717342, cu CNP 2671210332168, având 
calitatea de împuternicit şi a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei 
publice locale la nr. de rol nominal unic 88 se atestă următoarele:

Denumire SC DORNA LACTATE SA CIF: 9689910, cu sediul: Str FLORENI, Nr. 505, Bl. , Sc. , Ap. , Et , Localitatea DORNA 
CANDRENILOR, Judeţul Suceava, 2) figurează in evidentele fiscale ale compartimentului de specialitate cu următoarele bunuri 
declarate in vederea impozitării: 3)

Până în prima zi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, [ ] figurează / [ X ] nu figurează în 
evidenţele compartimentului fiscal cu următoarele creanţe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidenţelor 
existente la data întocmirii:

Nr. Denumirea creanţei bugetare Curent Rămăşiţă Majorări de întârziere Total

1
T O T A L

în cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absortie/divizare/privatizare certificatul se 
eliberează cu debite.'In documentul de finalizare ^  procedurii se inscriu in sarcina cui raman debitele, iar documentul care se 
comunica, in copier organului fiscal. ’

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: LICITAŢIE

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor 
ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată 
datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează Pentru 
bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu 
excepţia cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul Actele prin 
care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea 
nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu conferă această calitate.

Spre a-i servi la: LICITAŢIE •
Termenul de valabilitate 30 de zile de la data emiterii
S-a taxat cu suma 5 lei, conform chitanţei nr. 1648/3 mai 2019

întocm ii a /i chita
03 .05.2019

întocmit,
ZAVASTIN ANCUTA-LAURA, Consilier ITL

L.S

________________ \V-v;.nŜ Q ___
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