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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Inspecției fiscale  
 

Consiliul Local Orășenesc Amara, întrunit în ședință ordinară 
Având în vedere : 
-adresa nr. 93 din 21.01.2020, a Camerei de Conturi Ialomița; 
-raportul nr. 84 din 25.03.2020, al Biroului impozite și taxe, executare silită;   

 -referatul de aprobare nr. 83 din 25.03.2020, al Primarului Orașului Amara,    
-avizul  nr. 72 din 27.04.2020, al Comisiei juridice și de disciplină, muncă și protecție 

socială; 
-avizul nr. 65 din 27.04.04.2020, al Comisiei pentru activități economico-financiare și 

buget, 
Examinând : 
-prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) și art. 453-494 din Legea nr. 227 din 2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 5 alin. (2), art. 16, art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273 din 

2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art. 118 alin. (1) lit. b), art. 122 alin. (1) și (2) lit. b) și alin. (7), art. 126 alin. 

(1) lit. c), art. 131 alin. (1) și art. 131 alin. (4) din Legea nr. 207      din 2018 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 87 alin. (4) și art. 129  alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 În temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1  Se numește Comisia de inspecție fiscală, în următoarea componență :  
-Beșliu Dana Florentina, șef birou impozite și taxe, executare silită; 
-Vasile Ionuț, șef serviciu financiar interimar; 
-Comșa Florentina, inspector la Registrul agricol și cadastru și  
-Calcea Aristide-Nicolae, inspector la Compartimentul urbanism și amenajarea 

teritoriului, autoritate de autorizare pentru servicii de transport local. 
Art.2 Se aprobă Programul de inspecție fiscală pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3 Comisia prevăzută la art. 2 are următoarele atribuții principale : 

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
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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 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 sau 

împuternicitul acestuia, după caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei 
fiscale, pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor; 

h)informarea reprezentantului legal al contribuabilului 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 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, dacă este cazul; 
l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal,dacă este 

cazul; 
Art.4 Prin grija secretarului Orașului Amara, prezenta hotărâre se va comunica, spre aducere la 
îndeplinire, funcționarilor publici nominalizați la art. 1 și, spre știință, Camerei de Conturi 
Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului Amara. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
  Ioan-Marian OSACENCO                                                 SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                       Ştefan DOBRIŞ 
 
 
 
 
 
Nr. 45 
Din 29 aprilie 2020 
Adoptată în Amara 
Ex.3                                    
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-Anexă la Horărârea nr.45 din 29.04.2020- 

 

 

PROGRAM ANUAL DE INSPECTIE FISCALA PENTRU ANUL 2020 

 

 

Nr. crt. 
Perioada in care se 

efectueaza inspectia fiscala 
Contribuabilii supusi inspectiei fiscale 

1 15.06.2020 – 03.07.2020 Persoane juridice 
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