
 

 
DISPOZITIE PRIMAR 

 

 
38/2022 

 

          

 
 
 
 
 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind desemnarea unor angajaţi din  cadrul aparatului propriu 
 al Primarului Comunei Bozioru, în calitate de persoane împuternicite, 

pentru încasarea taxei de vizizitare la obiectivele turistice  ,,Vestigiile 
Rupestre -  Nucu”, şi “Sitului cu trovanti - Babele de la Ulmet” 

 
 

Primarul comunei Bozioru , judetul Buzău; 
Având în vedere: 

 Referatul compartimentului de specialitate înregistrat la 
nr.1.281/07.04.2022; 

 H.C.L. Bozioru nr.38/21.12.2021 privind stabilirea la nivelul 
Comunei Bozioru, a  impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pentru  anul fiscal 2022 ; 

 
            În temeiul: art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. 2 , lit. “b” , art. 

196 , alin. (1) , lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

D I S P U N E : 
 

         Art.1. (1) Se desemnează, din cadrul aparatului propriu al 
Primarului Comunei Bozioru,  în calitate de persoane imputernicite 
pentru încasarea taxei de vizitare la obiectivele turistice „Vestigiile 
rupestre – Nucu” şi ,,Trovanţii de la Ulmet” următorii angajaţi: 
              - ANDREI FLORENTIN - „Vestigiile rupestre – Nucu” 
              - BRATOSIN MIOARA - ,,Trovanţii de la Ulmet” 
              - DRĂGNESCU ANDREI; - ,,Trovanţii de la Ulmet” 
              - DRĂGNESCU EMILIA; -,,Trovanţii de la Ulmet” 
              - DAMIAN GABRIEL; - ,,Trovanţii de la Ulmet” 
              - SILIVESTRU VIOREL - DORINEL -„Vestigiile rupestre – Nucu” 
              - URSU IRINEL -„Vestigiile rupestre – Nucu” 
               (2) Persoanele desemnate  la alin.(1) vor încasa taxa de vizitare 
la obiectivele turistice, pe bază de bonuri fiscale, prin rotaţie, pe baza 
unei planificări lunare, făcută de către domnul Grigore Valentin – 
Primarul comunei Bozioru. 
           Art. 2.   Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, la organul emitent. 
   

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZAU, COMUNA BOZIORU 

PRIMĂRIA COMUNEI BOZIORU 
P R I M A R  

 



 
     

Art.3. – Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa 
publica, a titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate 
si interesate, prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia 
Prefectului - Judeţului Buzău. 

 
  BOZIORU 
  Nr.38/06.04.2022 
 
 

   P R I M A R, 
Valentin GRIGORE                    CONTRASEMNEAZĂ,              
                                         SECRETAR General Comună,  
 ........................                       Mirela OPREA 
 
                                                      ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     ROMANIA 
   JUDETUL BUZAU 
   COMUNA BOZIORU 
   Nr.1.281/07.04.2022                                                                      

                               Se aprobă: 
                                                                                                       PRIMAR    
  
                                                                                                      .................. 
 

REFERAT 
privind desemnarea unor angajaţi din  cadrul aparatului propriu 

 al Primarului Comunei Bozioru, în calitate de persoane împuternicite, 
pentru încasarea taxei de vizizitare la obiectivele turistice  ,,Vestigiile 

Rupestre -  Nucu”, şi “Sitului cu trovanti - Babele de la Ulmet” 
 

 

Ţinând cont de  

 HCL Bozioru nr.38/21.12.2021 privind stabilirea la nivelul 
Comunei Bozioru, a  impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pentru  anul fiscal 2022 ; 

 
            În temeiul: art. 155 , alin.(1) , lit. “e” , alin. 2 , lit. “b” , art. 
196 , alin. (1) , lit. “b”, art.197, alin. (1) din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

           Având în vedere, afluenţa mare de turişti care vizitează 
obiectivele turistice  de la nivelul comunei Bozioru, prevederile H.C.L. 
Bozioru nr.38/21.12.2021 privind stabilirea la nivelul Comunei 
Bozioru, a  impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
pentru  anul fiscal 2022, prin care s-a stabilit taxa de vizitare a 
obiectivelor turistice  „Vestigiile rupestre – Nucu” şi “Sitului cu 
trovanti - Babele de la Ulmet”,  şi totodată lipsa personalului din 
cadrul Compartimentului  implementare Proiect PNDR – „Dezvoltarea 
potentialului turistic”, toate cele trei posturi fiind vacante la acest 
moment,  vă informez despre necesitatea  emiterii unei Dispoziţii 
pentru desemnarea personalului care să încaseze taxa de vizitare a 
acestor obiective turistice, conform HCL Bozioru. 
 
              
 Întocmit, 
                                    SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                               Mirela OPREA 
 
 
 ………………………… 


