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DISPOZIȚIA
nr. 8 din 07.01.2021
- privind aprobarea programului de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice de
pe raza comunei Vama Buzăului, județul Brașov, aferent anului 2021
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Cunoscând prevederile Titlului VI – inspecție fiscală din Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (4), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul
administrativ;
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,
DISPUN:
Art.1: (1)Desfășurarea activității de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și
persoane juridice de pe raza comunei Vama Buzăului, județul Brașov, prin reprezentanții Biroului bugetcontabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu și ai Compartimentului urbanism, autorizare construcții,
investiții, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vama Buzăului, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Inspecția fiscală menționată la alin. (1) se va desfășura în perioada 01.04.2021 – 30.09.2021.
(3) Inspecția fiscală are drept scop verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale,
corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislației fiscale și
contabile, verificarea și stabilirea diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora.
(4) Activitatea de inspecție fiscală se realizează prin deplasarea în teren la domiciliul/sediul/punctul
de lucru al contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, a funcționarilor publici cu atribuții de administrare a
creanțelor fiscale și în domeniul urbanismului.
Art.2: (1)Conform prevederilor legale, contribuabilii au obligația să colaboreze cu persoanele menționate la
art. 1, alin. (4) în vederea stabilirii situațiilor fiscale reale precum și a modului în care este respectată disciplina în
construcții, fiind obligați să ofere toate informațiile solicitate și să prezinte la locul de desfășurare a inspecției
fiscale toate documentele și orice alte date necesare în acest sens.
(2) Cu ocazia desfășurării activității de inspecție fiscală, se vor constata și stări de fapt privind
disciplina în construcții, iar în caz de nerespectare ori neconformare la dispozițiile menționate la alin. (1) se vor
aplica sau se vor propune sancțiuni potrivit prevederilor legale aplicabile în vigoare.
Art.3: Se desemnează dl. Ardelean Gheorghe Daniel, dl. Mirică Daniel și d-na Stoica Gabriela Lucia,
inspectori în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vama Buzăului ca fiind persoanele ce vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
Art.4: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului Braşov
şi persoanelor menţionate la art. 3.
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. ing. dipl. Tiberiu – Nicolae CHIRILAŞ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian – Constantin GĂITAN

