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H O T A R A R E A NR. 25
DIN DATA DE 9 MAI 2019

privind aprobarea programului de inspecţie fiscală pentru anul 2019 pentru contribuabiliipersoane fizice şi juridice din comuna Nușfalău

Consiliul local al comunei NUȘFALĂU, judetul SĂLAJ întrunit în şedinţa ordinară din
data de 9 mai 019;
Având în vedere:
-prevederile art.36 alin.2 lit.d), alin.6 lit.a) pct 19 din Legea nr.215/2001 – privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Referatul nr.226 din 12 ianuarie 2017 privind aprobarea programului de inspecţie fiscală pentru
anul 2017 întocmit de către Compartimentul impozite, taxe locale și recuperare creanțe bugetare;
-prevederile Titlului VI-Controlul fiscal, Capitolul I -Inspecţia fiscală din Codul de procedură
fiscală, aprobat prin Legea nr.207/2015;
În temeiul art. 45 alin.1), art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001-privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Aprobă Programul pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie fiscală asupra
contribuabililor persoane fizice şi juridice din comuna Nușfalău, prin reprezentanţii
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Nușfalău conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Controlul are drept scop verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale,
corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor
legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea şi stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a
accesoriilor aferente acestora.
Art.3.Activitatea de control se realizează prin deplasarea pe teren la domicilul/sediul
contribuabilior a funcţionarilor publici reprezentanţi ai compartimentelor:buget finanțe,
contabilitate, impozite și taxe locale, Registrul agricol și fond funciar, responsabil urbanism.
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Art.4.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 acte
pe care persoanele care realizează inspecția fisclă le consideră necesare.
Art.5.Cu ducere la indeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează funcţionarii publici
menţionaţi la art.3.
Art.6.Prezenta dispoziţie se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
-Compartimentele responsabile cu inspecția fiscală;
-Locuitorilor comunei prin afișare la sediul Primăriei;
- Se postează pe pagina oficială a comunei Nușfalău
-Dosar ședință;
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