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Dispoziția  
Nr. 214 din 11.12.2015 

privind constituirea Comisia pentru inventarierea materiei impozabile și 
controlul contribuabililor 

 
Având în vedere necesitatea efectuării activității de controale pentru 

verificarea declarațiilor depuse de contribuabili de pe raza  comunei Dudeștii Noi,  
având în vedere prevederile: 
a) art. 5, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare,  
b) art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, art.64 din Codul de procedură fiscală.  
c) art.27 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și 

unele măsuri pentru realizarea locuințelor  
 
în temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și ale art. 115 alin.(1), lit.a) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

primarul comunei Dudeștii Noi emite următoarea dispoziție: 
 

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru inventarierea materiei impozabile și 
controlul contribuabililor, denumită în continuare Comisia, cu următoare 
componență:  

a)   președinte, adminsitrator public Nicu-Viorel ONEȚ; 
b)   membru, inspector principal Mariana-Aurora GOȘA;  
c)   membru, agent agricol Ioana-Lăcrămioara LUCA; 
d)   membru, inspector principal Vladimir-Traian PANICI; 
e)   membru, referent superior Violeta CRĂCIUN ; 
f)   Membru, inspector I Bogdan-George SITAR. 
 
Art. 2. - Comisia are următoarele atribuții principale: 
a) inventarierea faptică a materiei impozabile; 
b) efectuarea de controale pentru verificarea declarațiilor depuse de 

contribuabili persoane fizice și juridice; 
c) realizarea de inspecții pe teren în vederea identificării eventualelor 

nerespectări ale legislației privind autorizarea lucrărilor în domeniul construcțiilor; 
d) alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare. 

 
Art. 3. - Comisia numită la art. 1, realizează în termen de 60 zile următoarele 

documente pe care propune spre aprobare primarului: 
a) regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei; 
b) planul de lucru al Comisiei pentru anul 2016. 
 



Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, următorilor: 

a) Instituției Prefectului Județului Timiș; 
b) membrilor Comisiei nominalizați la art.1. 

 
 
   primarul comunei Dudeștii Noi, 

     Alin-Adrian NICA  
                                                                                                                                                
avizează pentru legalitate: 

secretarul comunei Dudeștii Noi                                                                                                              

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

 
        L.S._______________ 
 


