
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind desemnarea doamnei DOROFTIESEI OANA-MARIA, consilier debutant, în aparatul 
de specialitate al primarului comunei Coşna, pentru acordarea asistenţei privind completarea 

şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice 212

C

C

Pardău Gavril, primarul comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând adresa nr.2553 din 27.04.2018 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 

Publice Iaşi/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, referatul nr.3278 din
17.05.2018 întocmit de secretarul comunei Coşna;

Având în vedere prevederile art.103 din Legea nr.207/2015 Codul de procedură fiscală 
modificat prin OUG nr.18/2018 şi Ordinul nr.1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de 
acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în 
vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind 
impunerea veniturilor persoanelor fizice;

în temeiul prevederilor art.63 alin.l, art.68 alin.l şi art. 115 alin.l litera „a” din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare;

D I S P U N :
Art.l.Se desemnează doamna Doroftiesei Oana-Maria, consilier debutant în aparatul 

de specialitate al primarului comunei Coşna, pentru acordarea asistenţei privind completarea 
şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice 212, privind impunerea veniturilor 
persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în comuna Coşna, judeţul 
Suceava.

Art. 2 (1). Prezenta dispoziţie are caracter individual şi poate fi contestată de 
persoana nemulţumită la sediul Primăriei Comunei Coşna, Judeţul Suceava, în termen de 30 
zile de la data comunicării acesteia, putând solicita revocarea, în tot sau în parte, a acesteia.

(2) Soluţionarea contestaţiilor depuse în condiţiile alin. (1) este de competenţa 
Primarului Comunei Coşna, Judeţul Suceava.

(3) Primarul Comunei Coşna, Judeţul Suceava, soluţionează contestaţiile depuse, în 
termen de 30 de zile calculate în condiţiile Codului civil.

(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2), persoana nemulţumită 
se poate adresa instanţei de contencios administrativ, Tribunalul Suceava, conform Legii 
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul comunei 
şi va fi comunicată Instituţiei Prefectului Suceava pentru controlul de legalitate, în termenul 
prevăzut de lege, precum şi factorilor interesaţi.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr.3278 din 17.05.2018

R E F E R A T

Domnule Primar,

Conform adresei nr.2553 din 27.04.2018, a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Iaşi/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava prin care aduce la 
cunoştinţă despre modificările aduse art.103 din Codul de Procedură Fiscală în sensul 
instituirii obligaţiei organului fiscal local( primăriilor de domiciliu) de a colabora cu organul 
fiscal central în vederea îndrumării contribuabililor pentru întocmirea/depunerea declaraţiei 
unice 212-”organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în 
vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor 
persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are 
sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a ANAF. Declaraţia astfel 
completată se transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, 
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, fie de contribuabil, fie de organul fiscal 
local.

Faţă de situaţia prezentată mai sus vă rugăm să analizaţi şi să nominalizaţi o persoană 
din aparatul de specialitate pentru a realiza asistenţă în acest sens.
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