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PRIMAR
D I S P 0 Z 1 T I E

privind înfiinţarea popririi pe venit, doamnei TUDORACHE LACRAMIOARA ELENA,
având funcţia de Asistent personal al persoanei cu handicap

NicoletaVRABIE, primarul comunei Peştera, judeţul Constanţa,Având în vedere:
-Adresa de înfiinţare poprire din dosarul de executare nr.251/G/07.04.2021 aBiroului Executorului judecătoresc GAVRILESCU ALIN—MIHAIL înregistrată la Primăriacomunei Peştera cu nr.2684/ 45.04.2021, prin care solicită, în baza încheierii de

încuvinţare a executării silite nr.621/17.03.2021 pronunţată de Judecatoria Medgidia îndosarul nr. 1804/256/2021, înfiinţarea popriririi asupra venitului net al doamneiTUDORACHE LACRAMIOARA ELENA, pentru recuperarea unui debit în valoare de
6.379,551ei reprezentând debit şi cheltuieli de executare;

— referatul Compartimentului resurse Umane, Salarizare înregistrat , şubnr.2740/ 19.04.2021, “\
—prevederile art. 169 din Legea nr.53/2003, Codul Muncii , republicat, cumodificările si completările ulterioare,
—prevederile art.782 şi art.787 din Legea nr.134/2010—Codul de procedura civila,republicata, cu modificările si completările ulterioare,
—prevederile art. 155 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cumodificările si completările ulterioare,
—Dispoziţiile art.243 alin.(l), lit.”a” din OUG nr.57/2019, cu modificările şicompletările ulterioare ;

In temeiul art. 196, alin.(l), lit.”b” şi art. 197, alin.(1) şi alin.(4) din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare:

D 1 S P U N:
Art.1.Se aprobă înfiinţarea popririi, începând cu drepturile salariale aferente lunii

aprilie 2021, doamnei TUDORACHE LACRAMIOARA ELENA având funcţia de Asistent
personal al persoanei cu handicap, în cuantum de 1 /3 din venitul net lunar, până la
stingerea integrală a debitului datorat.

Art.2. Sumele poprite vor fi consemnate la dispoziţia executorului judecătorescprinviramentul acestora in contul de consemnării RO16 BREL 0002 0007 0468 0101 deschisla LIBRA INTERNET BANK al Biroului Executorului judecătoresc GAVRILESCU ALIN—
MIHAIL, CIF RO29916635.

Art.3. Cu punerea in aplicare a prezentei dispoziţii se însărcineazăCompartimentulBuget Finanţe, Contabilitate si Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.
Art.4 Prezenta dispoziţie poate fi contestata in termen de 30 zile de la comunicarela primarul comunei Peştera.
Art. S.Prezenta se va comunica:
—Instituţiei Prefectului— Judeţul Constanţa;
- Compartimentului Buget Finanţe, Contabilitate, Compartiment Resurse Umane,Salarizare,
— Doamnei TUDORACHE LACRAMI OARA ELENA.
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