
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E
privind modificarea Dispoziţiei nr.72 din 17.05.2018 cu privire Ia 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

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.3751 din 
14.06.2018 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.l 15 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 modifică art.l al Dispoziţiei nr.72 din 17.05.2018 şi va avea următorul 

cuprins:”
(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.

(2).în lipsa justificată a doamnei Doroftiesei Oana-Maria din Primăria comunei Coşna, 
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, va fi asigurată de doamna Doroftiesei 
Mihaela, referent superior în aparatul de specialitate al primarului.”

Art.2.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.

P R I  M AR,

Avizat pentru legalitate, 
Secretar comună: 

Mariana Ivan



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI COŞNA 
Nr. 3751din 14.06.2018

R E F E R A T

Domnule Primar,

Prin Dispoziţia nr.72 din 15.05.2018 a fost desemnată doamna Doroftiesei Oana Mana 
în vederea îndrumării contribuabililor pentru întocmirea/depunerea declaraţiei unice 212- 
”organuI 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.

La data emiterii acestei dispoziţii nu s-a luat în calcul că atunci când doamna 
Doroftiesei Oana Maria lipseşte justificat din Instituţie, trebuie să aibă un înlocuitor.

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


