ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA BOCŞA
PRIMAR

Avizat ptr. legalitate
SECRETAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 72
din 6 mai 2015
privind aprobarea programului de inspectie fiscala pentru anul 2015
asupra contribuabililor-persoane fizice si juridice de pe raza comunei Bocsa
Primarul comunei Bocşa,
Având in vedere referatul nr. 1520 din 30.04.2015 intocmit de d-na Lapos ManuelaCarmen, referent in cadrul Compartimentului contabilitate-finante, cu privire la aprobarea
programului de inspectie fiscala pentru anul 2015 asupra contribuabililor-persoane fizice si
juridice de pe raza comunei Bocsa;
Având în vedere prevederile art.106, Titlul VII – Inspectia fiscala din Codul de procedura
fiscala, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare,
si a Normelor metodologice de aplicare a acestuie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/
2004;
Văzând prevederile art. 63(1) lit. d coroborate cu art. 63(5) lit. d din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 68(1) şi 115(1) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
D I S P U N E:
Art. 1. Aproba desfasurarea activitatii de inspectie fiscala asupra contribuabililor
persoane fizice si juridice de pe raza comunei Bocsa, prin reprezentantii compartimentelor de
specialitate din cadrul primariei Bocsa.
Art. 2. Controlul are 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 diferentelor obligatiilor de plata si a
accesoriilor aferente acestora.
Art. 3. Activitatea de control se realizeaza prin deplasarea pe teren la domiciliul/ sediul
contribuabililor a functionarilor publici reprezentanti ai compartimentelor Contabilitate-finante

si Registrul agricol, cadastru si relatii cu publicul.
Art. 4. Conform prevederilor legale, contribuabilii au obligatia sa colaboreze la
constatarea starilor de fapt fiscale si a celor care privesc disciplina in constructii, fiind obligati sa
dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei toate documentele, precum si orice
alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează functionarii
publici mentionati la art. 3.
Art. 6. Prezenta dispozitie se comunica:
 Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj;
- Persoanelor mentionate la art. 3;
- Locuitorilor comunei prin afisare;
- Dosar dispoziţii.

PRIMAR,
Barou Ioan

