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PRIMĂRIA COMUNEI GRIVIŢA 
Comuna Griviţa, 737280, judeţul Vaslui, România 

CUI: 3394074, telefon: 0235424744; fax: 0235424677, 

email: grivita@vs.e-adm.ro; web: www.grivitavs.ro 
 _ 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

pentru desemnarea persoanei care să efectueze inspecţia fiscală la  

contribuabilii persoane juridice din comuna Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- prevederile Titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

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

administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 
 

Art. 1. – Se desemnează dl. Balaban Lucian, încadrat pe funcţia publică de execuţie de 

inspector, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului finanţe – contabilitate să 

efectueze inspecţia fiscală la contribuabilii persoane juridice de pe raza unităţii administrativ 

teritoriale comuna Griviţa.  

Art. 2. - (1) Desfăşurarea activităţii de inspecţie fiscală în cazul  contribuabililor persoane 

juridice din comuna Griviţa se va efectua în baza planificării aprobată la începutul fiecărui an de 

primarul comunei Griviţa. 

(2) Inspecţia fiscală are drept scop verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile 

fiscale ale persoanelor juridice referitoare la impozitul pe teren, clădiri, mijloace de transport, taxa 

de reclamă şi alte taxe şi impozite locale cu situaţia din teren şi alte documente prezentate de 

contribuabili. 

(3) Activitatea de inspecţie fiscală se realizează atât prin prin deplasarea în teren la 

domiciliul contribuabililor persoane juridice cât şi prin invitarea reprezentatului legal la sediul 

instituţiei şi depunerea documentelor solicitate. 

Art. 3. - Formele de inspecţie fiscală sunt:  

a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a 

tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce revin unui 

contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată; 

b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a uneia 

sau mai multor obligaţii fiscale, precum şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi 

contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor pentru o perioadă de timp determinată.  

Art. 4. - Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale organul de inspecţie fiscală va 

proceda la: 

a) întocmirea Avizului de inspectie fiscală şi transmiterea acestuia contribuabililor cuprinşi în 

programul de inspecţie fiscală;  

b) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 

c) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale, evidenţele fiscale şi cele din 

evidenţa contabilă a contribuabilului; 

d) discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai 

contribuabililor sau imputerniciţii acestora, după caz; 

e) solicitarea de informaţii de la terti; 

f) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă 

de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită, dupa caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale; 
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g) stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii 

aferente acestora; 

h)  verificarea tuturor bunurilor impozabile de pe raza comunei Griviţa; 

i) aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale, 

j) urmăreşte operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecţiei 

fiscale; 

k) întocmeşte notele de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale care intră în 

competenţa compartimentului; 

l) întocmeşte raportul de inspecţie fiscală în care va consemna toate datele şi faptele verificate,  

constatările efectuate în urma verificării documentelor şi evidenţelor contabile ale contribuabililor 

cuprinşi în programul de inspecţie fiscală; 

m) verifică legalitatea, modul de calcul al taxei de regularizare al autorizaţiei de construire al 

persoanelor juridice; 

n) procedează la impunerea în evidenţele fiscale a bunurilor impozabile nedeclarate de 

contribuabilii persoane juridice, ca urmare a inspecţiei fiscale; 

o) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre 

care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; 

p) păstrează secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de 

serviciu. 

Art. 5. - Conform prevederilor legale, contribuabilii au obligaţia să colaboreze la constatarea 

stărilor de fapt fiscale şi a celor care privesc  disciplina în construcţii, fiind obligaţi să dea 

informaţii, să prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei toate documentele, precum şi orice alte 

date necesare clarificării situaţiei. 

Art. 6. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se desemnează 

persoanele menţionate la art. 1. 

Art. 7. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                  Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                Secretar general  

                                                                    Bogdan-Constantin Vătafu 
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