
Primarul orasului Seini 

 

 

 

D I S P O Z I T I A   nr. 51 / 2020 

 

privind constituirea comisiei pentru inspectie fiscala din cadrul primariei orasului Seini si 

aprobarea programului de inspectie fiscal pe anul 2020  

 

Primarul orasului Seini 

 

 Constand necesitatea verificarii legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, 

corectitudinii si exactitatii obligatiilor de plata datorate de  catre persoanele fizice si juridice la 

bugetul local; 

Scrisoarea cu recomandarile finale ale Curtii de Conturi a Romaniei nr. 

1705/19.12.2019 ; 

Prevederile Titlului IV – inspectie fiscala din Codul de procedura fiscala, aprobat prin 

Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicata, 

 In baza art. 155, alin. 1, lit. c si e, alin. 4, lit e si art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

 

D I S P U N E 
 

 ART.1. Se aproba desfasurarea activitatii de inspectie fiscala asupra tuturor 

contribuabililor persoane fizice si persoane juridice de pe raza teritoriala a orasului Seini, sat. 

Sabisa si Viile Apei, de catre urmatoarea comisie: 

- Campan Georgeta – inspector - serviciul impozite si taxe din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

- ing. Szilagy Stefan - sef birou agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

pimarului; 

- ing. Olah Timea – inspector – birou urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului;  

 ART.2. (1) Inspectia fiscala se va exercita prin controlul efectuat de membrii comisiei, 

prin deplasarea in teren la domiciliul/sediul contribuabililor si va avea drept scop verificarea 

legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii 

obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, 

verificarea si stabilirea obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora. 

(2) Cu ocazia controlului se constata si eventualele stari de fapt privind disciplina in 

constructii. In acest sens, membrii comisiei vor fi insotiti de dl. Ardelean Alin -  politist local 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

     ART.3 In cazul in care contibuabilii supusi controlului inspectiei fiscale refuza sa 

prezinte documente si actele necesare clarificarii situatiei vor fi sanctionati conform legii. 

 ART.4. (1) Inspectia fiscala se desfasoara in perioada 01.04.2020 – 31.12.2020, 

conform anexei 1.  

(2) Pentru efectuarea inspecţiei fiscale se pot folosi următoarele metode: 

    a) inspecţia prin sondaj care constă în activitatea de verificare selectivă a perioadelor 

impozabile, documentelor şi operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, 

de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale; 

    b) inspecţia exhaustivă care constă în activitatea de verificare a tuturor perioadelor 

impozabile, precum şi a documentelor şi operaţiunilor semnificative, care stau la baza modului 

de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor fiscale; 



    c) inspecţia electronică, care constă în activitatea de verificare a contabilităţii şi a surselor 

acesteia, prelucrate în mediu electronic, utilizând metode de analiză, evaluare şi testare asistate 

de instrumente informatice specializate. 

 ART.5. În scopul efectuării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală procedează 

la: 

    a)examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului; 

    b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă 

şi fiscală a contribuabilului/plătitorului; 

    c) analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu 

informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante 

pentru aplicarea legislaţiei fiscale; 

    d) verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea 

contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi 

conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor 

prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă; 

    e) solicitarea de informaţii de la terţi; 

    f) verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori 

unde se află bunurile impozabile; 

    g) solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau 

împuternicitul acestuia, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru 

clarificarea şi definitivarea constatărilor; 

    h) informarea reprezentantului legal al contribuabilului/plătitorului sau a împuternicitului 

acestuia, după caz, cu privire la constatările inspecţiei fiscale, precum şi discutarea acestora; 

    i) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după 

caz, faţă de obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor şi/sau stabilită, 

după caz, de organul fiscal; 

    j) sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi 

contabile constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la 

prevederile legislaţiei fiscale şi contabile; 

    k) dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii; 

    l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal. 

ART.5.Prezenta se comunica: 

-Institutiei Prefectului Judetului  Maramures ; 

-Biroului agricol din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini; 

-Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini; 

-Serviciului impozite si taxe din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului 

Seini; 

- D-lui Ardelean Alin ; 

-Se publica pe site. 

 

 

 

Seini la 02.03.2020                                             

 

                                                                          Primar, 

                                                                       ec. Tulbure  Gabriela - Florica 

 

 

 

Avizat pentru legalitate 

   Secretar general, 

   Danci Gabriela 

 

 

 



 

 

                                                                                              Anexa nr. 1 la Dispozitia nr.  

 

 

 

 

 

Program Anual de Inspectie Fiscala 

in cazul contribuabililor persoane fizice si juridice din U.A.T. Seini, pentru 

anul 2020 
 

 

 

Nr.crt. Perioada in care se efectueaza inspectia fiscala Contribuabilii supusi 

inspectiei fiscale 

1. 01.04.2020 – 30.04.2020 Persoane fizice din Viile Apei 

2. 01.05.2020 – 31.05.2020 Persoane fizice din Sabisa 

3. 01.06.2020 – 31.07.2020 Persoane fizice din Seini 

4. 01.08.2020 – 31.12.2020 Persoane juridice 
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