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                                   DISPOZI IE 

     privind actualizarea componen ei comisiei de constatare , evaluare si      
   inventariere a materiei impozabile si a bazei de impozitare, precum si a 

                 comisiei care exercită activită i de inspec ie fiscală 

 
 
           Avînd în vedere prevederile Titlului IX –Impozite si taxe locale,  
art.453 – art.495 din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si prevederile art.4 , art.5 alin.1 , art.6-art.7 , 
art.46-art.51 , art.64-art.65 , art.93- art.95 , art.101-art.107 , titlul Vl – Control 
fiscal , cap.l –Inspectie fiscala – art.113- art.133 , cap.ll – Control inopinat – 
art.134 – art.135 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala , cu 
modificarile si completarile ulterioare  , 
         inînd cont de prevederile art.5 alin.1-alin.2  din legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ,  
          Luând act de referatul primarului comunei, 
          În temeiul dispozitiilor art.68 alin.1şi art.115 alin.1 lit.a ,alin.2 şi alin.5-
alin.7 din legea nr.215/2001, legea administratiei publice locale , republicata , cu 
modificarile si completarile ulterioare  , 
          Primarul comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova , 
 
                                    
                                     DISPUNE : 

 
ART.1 –Se actualizează componen a comisiei de constatare , evaluare si 
inventariere a materiei impozabile si a bazei de impozitare în functie de care se 
calculeaza impozitele si taxele locale aferente ,în vederea fundamentării veniturilor 
proprii ale bugetului local , formata din membri : 
           - Constantin Nicoleta – inspector de specialitate impozite si taxe 
           - Nicolescu Georgiana Lavinia - inspector de specialitate impozite si taxe 
          -  Bencea Steliana – referent impozite si taxe 



           - Moldoveanu Tatiana – referent agricol 
           - Bodeanu Elena-Tania- inspector urbanism , amenajarea teritoriului  
                                                     si disciplina in constructii 
ART.2 –Se actualizează componen a comisiei care exercită activită i de inspec ie 
fiscală , formata din membri :  
            - Constantin Nicoleta - inspector de specialitate impozite si taxe 
            - Moldoveanu Tatiana –referent agricol 
            - Bodeanu Elena-Tania- inspector urbanism , amenajarea teritoriului  
                                                     si disciplina in constructii 
ART.3- Programul comisiei care exercită activită i de inspec ie fiscală la  
contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice de pe raza comunei Gura 
Vitioarei se stabileşte de membrii comisiei.  
ART.4 –Actul administrativ emis se comunică persoanelor interesate si institutiilor 
abilitate prin grija secretarului unită ii administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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