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 Atribuțiile postului – Inspector, Compartimentul Executare Fiscală: 

 

a) Întocmește și răspunde de întocmirea actelor necesare executării silite (înștiințări de plată, somații, titluri 

executori, popriri), după expirarea termenelor scadente de plată conform legii și asigură transmiterea lor către 

contribuabil și terți popriți; 

b) Efectuează și răspunde de inspecțiile fiscale la persoanele fizice și juridice; 

c) Obține toate informațiile privitoare la starea fiscală a debitorilor pentru finalizarea executării silite prin 

stingerea datoriilor către bugetul local; 

d) Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării veniturilor bugetului local de la contribuabili 

persoane fizice și juridice administrații; 

e) Răspunde de organizarea, verificarea și desfășurarea activității de executare silită asupra veniturilor și 

bunurilor urmăribile ale debitorilor persoane fizice și juridice, în vederea realizări creanțelor fiscale; 

f) Urmărește și răspunde de realizarea creanțelor fiscale în termenul de prescripție; 

g) Pe baza datelor deținute, analizează și stabilește măsurile de executare silită, în așa fel încât realizarea 

creanței să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ținând seama de interesul imediat al comunei cât și de 

drepturile și obligațiile debitorului urmărit; 

h) Transmite titluri executori pentru înscrierea în Arhiva Electronică de garanții reale mobiliare; 

i) Emite decizii de calcul a obligațiilor fiscale, accesorii, calculează cheltuieli de executare sau alte sume, când 

cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost instituite; 

j) Asigură și răspunde de desfășurarea procedurii de executare silită asupra bunurilor și veniturilor debitorilor 

persoane fizice și juridice, urmărite potrivit legii; 

k) Identifică conturile în lei și valută ale debitorilor persoane fizice și juridice, deschise la unitățile specializate, 

precum și alte venituri ale debitorilor în vederea aplicări procedurilor de executare silită prin poprire asupra 

disponibilităților din contul și prin poprire asupra veniturilor debitorilor; 

l) Asigură și răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare privind înființarea popririlor pe veniturile și 

disponibilitățile bănești deținute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane, urmărește 

respectarea popririlor înființate asupra terților popriți, precum și asupra societăților bancare și stabilește 

după caz măsurile legale pentru executarea acestora; 

m) Asigură în scris înștiințarea băncilor pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizări conturilor și 

reținerilor în situația în care debitorul face plata în termenul prevăzut în somație; 

n) Întocmește actele necesare aplicării procedurii de executare silită pentru creanțele datorate de persoane 

fizice și juridice, inclusiv aplicarea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile; 

o) Efectuează sechestre, atunci când este cazul, sigilează bunurile mobile și imobile sechestrate, precum și 

depozitarea bunurilor mobile sechestrate; 

p) Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate a sechestrelor și sechestrelor asiguratorii 

asupra bunurilor imobile, precum și a procesului verbal de adjudecare a bunului imobil în cazul vânzării cu 

plata în rate; 

q) Răspunde de evidența debitorilor insolvabili; 

r) Răspunde de verificarea periodică, conform legii a contribuabililor persoane fizice si juridice înscriși în 

evidență separate în cadrul termenului de prescripție; 

s) Culege informații suplimentare privind veniturile debitorilor, bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea 

acestora, precum și alte elemente necesare activității de executare silită a bunurilor; 

t) Examinează starea fiscală a contribuabililor în condițiile în care nu s-a reușit recuperarea creanțelor fiscale 

restante prin derularea procedurilor de executare silită, întocmește toată procedura de insolvență și lichidări 

precum și documentația necesară formulării cereri de deschidere a procedurii insolvenței; 

u) Redactează corespondența referitoare la urmăriți fiscali, confirmă debitele primite de la instituții și răspunde 

cererilor executorilor bancari sau judecătorești; 
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v) Asigură și răspunde de păstrarea secretului fiscal și a confidențialității documentelor și informațiilor 

gestionate, în condițiile legii; 

w) Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității 

în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor; 

x) Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care revin personalului și asigură 

aplicarea corectă a acestora; 

y) Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți 

contribuabili; 

z) Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu, și/sau nu 

pot fi date publicității; 

aa) Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne; 

bb) Colectează informații de la instituțiile abilitate și întocmește dosarele de insolvență ale contribuabililor, 

întocmește dosarele pentru preschimbarea amenzilor în muncă în folosul comunității, pe care le înaintează 

compartimentului juridic; 

cc) Îndeplinește orice sarcini și atribuții stabilite de conducerea unității în legătură cu sarcinile specifice din 

domeniul de activitate; 

dd) În caz de nevoie, la dispoziția Șefului de Serviciu, efectuează operațiuni de impunere în cazul mijloacelor de 

transport, clădiri și terenurile persoanelor fizice și juridice, iar în situații de urgență efectuează și încasarea 

sumelor achitate prin casierie, compartiment colectare venituri; 

ee) În caz de nevoie, la dispoziția Șefului de Serviciu, eliberează certificatele de atestare fiscală; 

ff) Cunoașterea cadrului legal și a procedurilor fiscale; 

gg) Asigură asistență contribuabililor la solicitarea acestora, pentru completarea declarațiilor de impunere și a 

documentelor și actelor fiscale în vederea depunerii și înregistrării acestora la registratura unității; 

hh) Preia declarațiile de impozite și taxe locale, repartizate, documentele justificative care stau la baza acestora, 

asigurând valorificarea și înregistrarea acestora în evidența de plătitor condusă cu ajutorul programului 

informatic de impozite și taxe locale pentru mijloacele de transport; 

ii)      Efectuează operațiuni de impunere, debitări și scăderi, scutiri, reduceri pentru mijloacele de transport, clădiri 

și terenuri; 

jj) Efectuează operațiuni de înregistrare a mijloacelor de transport supuse înmatriculării în Registrul de Evidență 

a Mijloacelor de Transport supuse Înmatriculării/înregistrării. 

kk) Rezolvă corespondența primită pe linie ierarhică cu privire la emiterea altor cereri si solicitări; 

ll) Înștiințează contribuabilii cu privire la obligațiile declarative ce le revin potrivit; 

mm) Efectuează impunerea din oficiu a mijloacelor de transport în condițiile legii, comunică debitele stabilite in 

acest sens; 

 


