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DISPOZIŢIE 

privind desemnarea persoanei responsabile cu aducerea la îndeplinire a Deciziei Camerei 

de Conturi Neamț din 23.01.2018 de prelungire a termenului de realizare a măsurilor 

dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Neamț nr. 5 din 23.01.2018 

 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

 

Având în vedere Decizia Camerei de Conturi Neamț din 23.01.2018 de prelungire a 

termenului de realizare a măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Neamț nr. 5 din 

23.01.2018; 

Luând în considerare referatul nr. 3638 din 23.04.2021 pentru emiterea dispozitiei 

privind desemnarea persoanei responsabile cu ducerea la îndeplinire a Deciziei Camerei de 

Conturi Neamț din 23.01.2018 de prelungire a termenului de realizare a măsurilor dispuse prin 

Decizia Camerei de Conturi Neamț nr. 5 din 23.01.2018; 

Constat următoarele: 

- Cu privire la debitoarea S.C. ASTIMBER S.R.L a fost demarată procedura de instanță 

finalizată cu sentința nr. 397 din 31.03.2015 a Judecătoriei Bicaz, definitivă, prin care  S.C. 

ASTIMBER S.R.L. a fost obligată la plata prejudiciului în cuantum de 11.092 lei cu titlu de plată 

nedatorată, urmată de procedura de executare finalizată prin procesul verbal încheiat la data de 

09.10.20217 de executorul judecătoresc Neneci Tănase în dosarul de executare nr. 269/2015, 

prin care a fost declarată starea de insolvabilitate a debitoarei S.C. ASTIMBER S.R.L, pentru 

suma neachitată de 10.652 lei și a fost restituit titlul executor. La momentul declarării stării de 

insolvabilitate și restituirea titlului executor s-a incheiat procedura legală derivată din titlul 

executoriu derivat din sentința nr. 397 din 31.03.2015 a Judecătoriei Bicaz, moment de la care, 

Compartimentul Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite avea obligația să înregistreze în 

evidențele contabile starea de insolvabilitate a debitoarei S.C. ASTIMBER S.R.L și să 

urmărească periodic starea debitoarei în vederea recuperării prejudiciului; 

- Cu privire la debitoarea ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI 

PESCARILOR SPORTIVI NEAMȚ a fost demarată procedura de instanță finalizată cu  

sentinta nr. 203/C/02.04.2015, pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț, definitivă, pentru 

debitul în sumă de 8.036,55 lei (7.062 lei cu titlu de tarif de gestionare a fondului cinegetic nr. 15 

–Telec, județul Neamț, 974,55 lei cu titlu de penalități de întârziere calculate de la data de 

05.05.2014, până la data formulării acțiunii, 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată), urmată de 

procedura de executare ce face obiectul dosarului de executare nr. 59/2021, aflat pe rol la 

Biroul Executorului Judecătoresc Mocanu Pavel.  

  

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) art. 197 alin (1) și 

art. 199 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 



DISPUN: 

 

Art.1 – (1) Se desemnează d-na Moldovan Aurelia Lenuța, consilier superior, în cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean, ca persoană responsabilă cu aducerea la îndeplinire a 

Deciziei Camerei de Conturi Neamț din 23.01.2018 de prelungire a termenului de realizare a 

măsurilor dispuse prin Decizia Camerei de Conturi Neamț nr. 5 din 23.01.2018. 

(2) Persoana desemnată la alin. (1) are următoarele atributii care completează fişa 

postului acesteia: 

a) răspunde de înregistrarea corespunzătoare în evidențele contabile a stării de 

insolvabilitate a debitoarei S.C. ASTIMBER S.R.L, urmărește periodic starea debitoarei și face 

orice demersuri necesare pentru recuperarea prejudiciului rămas neachitat, în cuantum de 10.652 

lei, rezultat din procesul verbal încheiat la data de 09.10.2017 de executorul judecătoresc Neneci 

Tănase, în dosarul de executare nr. 269/2015, prin care a fost declarată starea de insolvabilitate a 

debitoarei; 

b) urmăreşte recuperarea debitului în cuantum de 8.036,55 lei stabilit în sarcina 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR SPORTIVI NEAMȚ prin 

sentinta nr. 203/C/02.04.2015, pronunțată de Judecătoria Piatra Neamț, definitivă. Deoarece, 

debitul face obiectul dosarului de executare silită nr. 59/2021 aflat pe rolul executorului 

judecătoresc Mocanu Pavel, persoana desemnată va solicita periodic relaţii prinvind procedura, 

secretarului general al comunei, până la data încheierii procedurii de executare silită. 

Art.2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art.3 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei 

dispoziții în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/dispozitiile-

primarului-2/. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

 

Nr. 60 din 23.04.2021 

                          Avizat pentru legalitate, 

                        Secretar General, Jolteag Gicuța 
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