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JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI                                         COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                     E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

DISPOZIȚIE 
privind aprobarea organizării și desfășurarii activității de inspecție fiscală la nivelul comunei Roseți, 

judetul Călărași 

 

Primarul comunei Roseți, judeţul Călăraşi.-Nicolae Râjnoveanu, 

 Având în vedere: 

-prevederile art.1 pct.30 și pct.32, ale art.37 – art 39 și ale art.113 – art.151 , art. 342  din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile ordinului MDRAP nr. 2594/2016 privind aprobarea de formulare tipizate pentru desfășurarea 

activității de stabilire a impozitelor și taxelor locale, 

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare 

-Prevederile art. 87-88, art. 155 alin.(1) lit.c) corelat cu alin.(4) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările ulterioare, 

 Analizând: 

-Hotărârea Consiliului Local Roseți  nr.34/28.05.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a comunei 

Roseți, respectiv organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Roseți 

precum și a  serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Roseți, judeţul 

Călăraşi; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din 68 alin.(1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările ulterioare, 

DISPUN: 

 Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea activității de inspecție fiscală a tuturor contribuabililor, 

persoane fizice și juridice, cu domiciliul fiscal pe raza comunei Roseți, județul Călărași, prin funcționari publici 

desemnați de primarul comunei Roseți, județul Călărași după cum urmează: 
Maria Dragomir, inspector la compartimentul Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale, (pentru 

persoane juridice) 

Dudu Constanța-consilier la compartimentul Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale, (pentru 

persoane fizice) 

Adam Sofica-Mihaela-inspector la compartimentul Resurse Umane Buget Local-Impozite și Taxe Locale, 

(pentru persoane fizice). 

 Art.2. (1)Activitatea de control se realizează la domiciliul/sediul fiscal al contribuabililor de către 

persoanele mai sus desemnate conform planului semestrial de inspecție fiscală întocmit și aprobat de primarul 

comunei Roseți conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

            (2) Membrii echipei de control vor prezenta contribuabililor legitimația și ordinul de serviciu semnate 

de către primarul comunei Roseți, întocmite conform anexelor  nr.2 si nr.3 care fac parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Se stabilesc atribuțiile principale ale echipei de inspecție fiscală, cuprinse în anexa nr.4 care 

face parte integrantă din prezenta dispoziție, completându-se în mod corespunzător fișele de post aferente 

funcționarilor publici mai sus nominalizați. 

 Art.4. (1)Cu ocazia controlului se vor constata și eventualele stări de fapt privind disciplina în 

construcții precum și respectarea clauzelor contractuale de către concesionari și chiriași. 

        (2) Conform prevederilor legale, contribuabilii au obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt 

fiscale și a celor care privesc disciplina în construcții, fiind obligați să dea informații, să prezinte la locul de 

desfășurare a inspecției toate documentele solicitate de inspectorii fiscali, precum și orice alte date necesare 

clarificării situației, în caz contrar suportând sancțiunile legale. 



 Art.5. Termenul de realizare a activității de inspecție fiscală este de 31 decembrie al fiecărui an. 

 Art.6. Se aprobă elaborarea și implementarea procedurilor specifice privind activitatea de inspecție 

fiscală la nivelul comunei Roseți, județul Călărași, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează persoanele nominalizate la art.1 

din prezenta dispoziție. 

 -Secretarul general al comunei Roseți  va comunica prezenta dispoziţie Instituției Prefectului - Județul 

Călărași precum și persoanelor desemnate prin prezenta dispoziție. 

 

 

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI, 

Nicolae RÂJNOVEANU 

 

        CONTRASEMNEAZĂ 

Secretarul general al comunei Roseți, 

                  Lavinia TĂNASE 
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Emisă la Roseți 

Astăzi 18.01.2021 

 


