ROM ANI A
JUDETUL NEAMT
COMUNA DOBRENI
PRIM AR,

DISPOZIŢIA
Nr . 11 din 18.01.2021
privind constituirea comisiei de inspectie fiscala si
programul de inspectie fiscala asupra
tuturor contribuabililor persone fizice si juridice din
comuna Dobreni pe anul 2021
Vasilica CREŢU, primarul comunei Dobreni, judeţul Neamţ ;
Având în vedere :
- prevederile Titlului VI - “Controlul fiscal” – din Legea nr 207/2015 privind
Codul de Procedura Fiscala ;
- Referatul nr. 347/17.01.2020 a Biroului Financiar Contabil ;
In temeiul dispoziţiilor art. 154, art. 155, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. e) şi art.
196, alin.(1), lit. b) din OUG nr 57/2019 privind Codul Adminoistrativ
Emit următoarea:

DISPOZIŢIE
Art.1. – Incepand cu data prezentei dispozitii se constituie comisia pentru
constatarea si aplicarea contraventiilor si sanctiunilor, pentru nerespectarea
prevederilor Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, in urmatoarea componenta :
- Brahariu Gianina – sef birou financiar contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului ;
- Bogdan Maria – consilier asistent din cadrul aparatului de specialitate aI
primarului;
- Mancas Mihai-Octavian - consilier juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
- Barsan Constantin-Lucian – consilier asistent, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
- Morariu Mihnea – sef SVSU in cadrul aparatului de specilitatea al
primarului
Art. 2. In exercitarea atributiilor de imputerniciti ai Primarului comunei Dobreni
pentru constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale ce intra in competenta
administratiei publice locale si a primarului, persoanele nominalizate vor verifica
legalitatea si conformitatea declaratiei fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii
obligatiilor fiscale de catre contribuabili, respectarea prevederilor legislatiei fiscale,
vor verifica, identifica si stabili diferentele obligatiilor principale de plata precum si
accesoriile aferente acestora.

Art.3 Se aproba desfasurarea activitatii de inspectie fiscala asupra tuturor
contribuabililor persoane fizice/juridice de pe raza omunei Dobreni, judetul Neamt,
prin persoanele imputernicite si nominalizate la art.1, in perioada 18.01.2021 –
31.12.2021 constand in :
a) Examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;
b) Verificarea concordantei intre datele din declaratiile fiscal cu cele din
evidenta fiscala a contribuabilului;
c) Analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor
fiscal cu informatiile propria sau din alte surse si dupa caz a descoperirii de
elemente noi relevante pentru aplicarea legislatiei fiscal;
d) Verificarea, constatarea si analiza fiscala a actelor si faptelor rezultate din
activitatea contribuabilului supus inspectiei fiscal sau a altor personae privind
legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscal, corectitudinea si exactitatea
indeplinirii obligatiilor preveazute de legislatia fiscala si contabila ;
e) Solicitarea de informatii de la terti ;
f) Solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului
sau imputernicitului acestuia sau de la persoanele prevazute in art. 124, alin.
(1) din Legea nr. 207/2015, dupa caz, ori de cate ori acestea sunt necesare in
timpul inspectiei fiscal pentru clarificarea si definitivarea constatarilor ;
g) Stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in
minus, dupa caz, fata de obligatia fiscala principala declarata de contribuabil
si/sau stabilita de organul fiscal ;
h) Activitatea de inspectie fiscala se realizeaza prin deplasarea in teren la
domiciliul/sediul contribuabililor, personae fizice /juridice, a functionarilor
publici cu atributii de administrare a creantelor fiscal si in domeniul
urbanismului.
Art.4. Conform prevederilor legale, contribuabilii au obligatia sa colaboreze la
constatarile starii de fapt fiscale si a celor care privesc disciplina in constructii, fiind
obligati sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate
documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt
relevante din punct de vedere fiscal.
Art.5. In cazul constatarii nerespectarii prevederilor fiscale, imputernicitii
primarului comunei Dobreni desemnati la art. 1, vor emite procese verbale de
contraventie, care vor fi centralizate intr-un registru special.
Art. 6. Se abroga Dispozitia emisa de primarul comunei Dobreni cu nr. 4 din
20.01.2020.
Art. 7. Prezenta dispozitie se va comunica Institutiei Prefectului judetului Neamt
precum si autoritatilor si persoanelor interesate prin grija secretarului general al
comunei Dobreni.
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