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- privind desemnarea persoanelor responsabile cu corecta înregistrare fiscală a contribuabililor, 

persoane fizice și persoane juridice, de pe raza comunei Vama Buzăului, județul Brașov  
 

PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI 
 Cunoscând prevederile Titlului VI – inspecție fiscală din Legea nr. 207/2015 – Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 155, alin. (4), lit. ,,e” din O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 
 Având în vedere faptul că activitatea de înregistrare fiscală a contribuabililor, persoane fizice și 
persoane juridice, la organul fiscal teritorial este una de maximă importanță și cu implicații majore asupra 
cuantumului veniturilor proprii ale unei unități administrativ – teritoriale; 

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

 
D I S P U N : 

 
 Art.1: Sunt desemnați domnii Ardelean Gheorghe Daniel și Mirică Daniel, inspectori în Biroul 
buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare creanţe, patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Vama Buzăului, ca fiind persoanele responsabile cu corecta înregistrare fiscală a 
contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, de pe raza comunei Vama Buzăului, județul Brașov.
  

Art.2: Persoanele menționate la art. 1 vor asigura, prin toate mijloacele legale și potrivit 
competenței lor, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, în 
evidența taxelor și impozitelor locale din cadrul Biroului buget-contabilitate, taxe şi impozite, colectare 
creanţe, patrimoniu și vor răspunde pentru această activitate potrivit legii. 

 
Art.3: Persoanele menționate la art. 1, vor asigura și vor răspunde pentru încasarea efectivă a 

obligațiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice și persoane juridice, la bugetul local al Comunei 
Vama Buzăului, precum și pentru ținerea corectă a evidenței debitelor neachitate la termen și executarea 
silită a titularilor acestora.  

 
 Art.4: Persoanele menționate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 
 
 Art.5: Prezenta dispoziţie se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului 
Judeţului Braşov, d-nei Ganea Maria şi persoanelor menţionate la art. 1. 
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