
 

România 

Județul Constanța 

Primarul comunei Ion Corvin  

 

 

DISPOZIŢIA nr. 283 
din 08.12.2022 

privind exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de 

natură salarială constatate de Camera de Conturi Constanța pentru 

domnul Stanca Dumitru 
 

 

            Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) Legea nr. 329/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea 

personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură 

salarială. 

 Ținând cont de: 

- referatul secretarului general al Comunei Ion Corvin înregistrat cu nr. 6286/08.12.2022. 

- Dispoziția nr. 210/29.10.2021 privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi 

Constanța, domnului Stanca Dumitru prin Decizia nr. 25/09.09.2021în urma auditului financiar 

la Unitatea Administrative Teritorială Comuna Ion Corvin; 

- Dispoziția nr. 211/29.10.2021 privind recuperarea prejudiciului stabilit de Camera de Conturi 

Constanța, domnului Stanca Dumitru prin Decizia nr. 25/09.09.2021în urma auditului financiar 

la Unitatea Administrative Teritorială Comuna Ion Corvin; 

- Decizia nr. 25/09.09.2021 emisă de Camera de Conturi Constanța; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 
 

 

PRIMARUL  COMUNEI  ION CORVIN emite următoarea dispoziție: 
 

 

 Art. 1. – Se exonerează plata sumelor reprezentând venituri de natură salarială, pe care 

domnul Stanca Dumitru, CNP 1551025384237, funcționar în cadrul Comunei Ion Corvin, a fost 

obligat să le restituie ca urmare a deciziei de impunere nr. 25/09.09.2021 drept consecință a 

constatării de către Camera de Conturi Constanța a unor prejudicii. 

 Art. 2. – Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a Legii 392/2022, ca urmare a 

deciziei emisă de către Camera de Conturi Constanța, nu se restituie. 

 Art 3. – Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se abrogă dispozițiile nr. 

210/29.10.2021 și 211/29.10.2021 emise de primarul comunei Ion Corvin. 

  Art. 4. - Secretarul general al comunei va comunica prezenta Instituției Prefectului–

Județul Constanța, persoanei nominalizate la art. 1 și tuturor factorilor interesați. 
 

 
   PRIMARUL COMUNEI ION CORVIN, 

 

 …………………………….……… 

                  Todorița FLOROS 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 

 ………………….……… 

Cristian IACOBOAIA 


