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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA -
COMUNA DAMIENESTI 

P R I M A R 

 Exemplarul 
nr.____ 

cu sediul în :localitatea Dămienești,comuna Dămienești,județul Bacau,str,Vasile Morțun,nr.78,cod poștal 607135, 
e-mail:primaria.damienesti@yahoo.com,site:www.primariadamienesti.ro 

 
D I S P O Z I T I A 

Nr.  108 din 20.07.2021 
privind inventarierea materiei impozabile la nivelul UAT Dămienești, județul Bacău 

 
Primarul comunei Damienesti, judetul Bacau, dl. Răileanu Vasilică-Cătălin 

 
            Având în vedere referatul nr. 2840 din 20.07.2021 al compartimentului 
contabilitate;  
În conformitate cu prevederile: 

 Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare,  
 Hotărârii de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, 
 Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale; 

În temeiul prevederilor art. 87-88, art. 155, alin. (1), lit. c) şi alin. (4) coroborat cu art. 
196 alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N : 

 
Art. 1.  Se constituie comisia în vederea inventarierii materiei impozabile la nivelul 
comunei Dămienești, în următoarea componenţă:  

- Verde Matilda - preşedinte  
- Busuioc Carmen Maricica- membru  
- Bulai Paul- membru  

 
Art. 2. Comisia prevăzută la art. 1 al prezentei dispoziţii va efectua inventarierea 
materiei impozabile în perioada 21.07.2021-31.12.2021. 
 
Art. 3. Comisia prevăzută la art. 1 al prezentei dispoziţii va întocmi un Proces verbal, în 
care va consemna rezultatele inventarierii materiei impozabile, care va fi supus 
aprobării ordonatorului principal de credite.  
 
Art. 4. Inventarierea materiei impozabile se realizează în scopul fundamentării părţii de 
venituri a bugetului local, fapt pentru care Comisia de inventariere a materiei impozabile 
va avea în vedere următoarele: 

a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale, 
inclusiv a hotărârilor Consiliului Local, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe 
locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent;  
b) identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au acordat, pe o perioadă de 5 
ani anteriori anului fiscal curent, ori se pot acorda facilităţi fiscale;  
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c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice 
zonale, nomenclatura stradală sau orice alte documente asemănătoare, precum şi 
evidenţele specifice cadastrului imobiliar – edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, 
care stau la baza fundamentării proiectelor de hotărâri privind delimitarea zonelor în 
cadrul fiecărei unităţi administrativ teritoriale;  
d) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind 
contribuabilii şi totodată obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din 
unitatea administrativ-teritorială respectivă;  
e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, a gradului de 
realizare a lucrărilor, în scopul identificării datei de la care clădirile sunt supuse 
impozitării;  
f) analiza menţinerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistraţi în evidenţa 
separată şi, pe cale de consecinţă, identificarea sumelor din evidenţa separată, ce pot 
fi colectate în anul de referinţă;  
g) întocmirea:   

1. matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului/taxei pe clădiri, a 
impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport, în cazul 
persoanelor fizice; 
2. matricolei pentru evidenţa centralizată a impozitului/taxei pe clădiri, a 
impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport, în cazul 
persoanelor juridice;  

h) întocmirea şi ţinerea la zi a registrului de rol nominal unic;  
i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), în care sunt consemnate elemente 
specifice materiei impozabile;  
 
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului 
Judeţului Bacău,  persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta dispozitie și o va duce 
la cunostinta publica prin  afisare  la  sediul Primarie comunei Dămienești şi pe pagina 
de internet a instituţiei la adresa: www.primariadamienesti.ro/MONITORUL 
OFICIAL/DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE. 
 
 
 

PRIMAR, 
 Răileanu Vasilică Cătălin 

Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general,  

Verde Matilda 
 
 


