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RAPORT PRIVIND STADIUL INCASARII IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE 

SEMESTRUL  I  AL ANULUI 2019 

 

 

Personalul din cadrul serviciului de impozite şi taxe are următoarele atribuţii : 
- stabileşte  şi încasează taxele şi impozitele conform prevederilor legale pe baza declaraţiilor 

depuse de contribuabili persoane fizice şi juridice; 
- informează contribuabilii cu răbdare şi tact în legătură cu actele necesare la dosar pentru 

declararea clădirilor, terenurilor şi a taxelor pentru mijloacele de transport, precum şi pentru 
radierea acestora din evidenţă; 

- explică contribuabililor cu răbdare şi tact care sunt termenele de plată la care trebuie achitate 
impozitele şi taxele locale, precum şi despre majorările datorate în cazul neplăţii acestora; 

- primeşte declaraţiile pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a taxei mijloacelor de transport, 
verifică actele depuse de contribuabili privind proprietatea dobândită (domiciliul, nume şi 
prenume, data dobândirii, locul situării proprietăţii, etc.) conform sectorului repartizat  ; 

- întocmeşte procesul verbal – înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri persoane fizice şi 
juridice, calculează valoarea de impozitare, stabileşte impozitul datorat de la data dobândirii şi 
impozitul anual şi operează pe calculator modificările intervenite; 

- întocmeşte procesul verbal de stabilirea taxelor mijloacelor de transport şi calculează taxa 
datorată de contribuabili de la data dobândirii şi operează pe calculator modificările intervenite; 

- îndosariază declaraţiile, actele depuse de contribuabili, procesele verbale de impunere, în ordine 
alfabetică pe străzi, actualizând modificările intervenite în cazul schimbării proprietarului; 

- întocmeşte certificatele fiscale la cererea contribuabilului; 
- participă la inventarierea patrimoniului Primăriei; 
- ţine la zi prin înregistrări, modificări, radieri, matricole pentru evidenţa clădirilor, matricole 

pentru evidenţa mijloacelor de transport persoane fizice pe sectoare; 
- identifică şi sancţionează evaziunile fiscale, aplică măsuri de executare silită în cazul neachitării 

obligaţiilor faţă de bugetul local, întocmeşte somaţie faţă de debitori şi face propuneri de 
executare silită; 

- rezolvă cererile, reclamaţiile şi sesizările contribuabililor privind impozitele şi taxele locale în 
cadrul competenţelor aprobate; 

- analizează şi prezintă propuneri în legătură cu acordarea de amânare şi restituire de impozite şi 
taxe conform prevederilor legale; 

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege , în baza actelor emise de ministere şi alte 
autorităţi ale administraţiei publice locale, de Hotărâri ale Consiliului local, de către primar şi 
director executiv. 
În sem I al anului 2019 în cadrul serviciului impozite şi taxe au fost încasate venituri proprii la 

bugetul local în sumă de 351584 lei după cum urmează: 
 

Nr crt Felul impozitului Suma încasată                          -lei- 
1 Clădiri pers fizice şi juridice 23394 

2 Impozit şi taxe pe teren 149863 

3 Taxe judiciare de timbru 2602 

4 Taxe mijloace transport pers fizice şi juridice 58559 

5 Taxe eliberare autorizaţii 3824 

6 Alte impozite şi taxe 8975 

7 Concesiuni şi închirieri 54554 

8 Venituri din prestări servicii 11142 

9 Amenzi 38671 

10 TOTAL 351584 

 



          În ceea ce privesc scutirile şi reducerile , în anul 2019 s-au acordat un număr de 153 scutiri şi 
reduceri de la plata impozitelor şi taxelor pentru un număr de 271 matricole pe baza criteriilor aprobate 
în legislaţie şi în Consiliului Local. Reducerile şi scutirile  s-au acordat pentru locuinţa de domiciliu a 
contribuabilului, pentru terenul aferent acestuia şi pentru mijloace de transport. 
 De asemenea s-au  întocmit 443 certificate fiscale  pentru persoanele fizice şi 8 certificate fiscale 
pentru persoanele juridice. 
 Referitor la activitatea de urmărire din cadrul biroului impozite şi taxe au fost emise somaţii şi  
titluri executorii pentru impozitele pe clădiri, terenuri, taxe mijloace transport şi amenzi datorate 
bugetului local, dar şi popriri după cum urmează: 
 Persoane fizice 
 75 somaţii si titluri executorii; 
 27 popriri. 
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