




Atribuţiile postului biroul auto : 

1. Preia lucrarile repartizate de catre seful de birou in vederea solutionarii acestora; 

2. Realizeaza activitatea de constatare, stabilire si operare in baza de date a impozitului pe 

mijloacele de transport datorate bugetului local de catre contribuabili persoane fizice ; 

3. Inregistreaza si intocmeste certificate de atestare fiscala si adeverinte solicitate de catre 

contribuabili persoane fizice in cazul instrainarii (radierii, transferului in alta unitate 

administrativ-teritoriala) mijloacelor de transport ; 

4. 0pereaza impuneri si scoateri din evidentele fiscale pentru impozitul auto; 

5.  Intocmeste adresele de transfer a dosarelor fiscale ale mijloacelor de transport pentru persoane 

fizice catre alte unitati administrative-teritoriale. 

        6. Intocmeste adrese catre institutiile abilitate( politie, Administratia Finantelot Publice, 

Serviciul de Evidenta Informatizata a persoanelor, primarii, etc.) în vederea obtinerii de informatii. 

        7. Consilieaza contribuabilii persoane fizice in vederea intocmirii declaratiilor de impunere in 

cazul mijloacelor de transport si in orice alte probleme in legatura cu impozitele si taxele locale; 

        8.  Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate; 

        9. Colaboreaza cu toate serviciile institutiei si sprijina activitatea acestora in vederea urmaririi si 

recuperarii debitelor; 

       1 O.Raspunde disciplinar, material sau penal în conformitate cu dipozitiile legale pentru 

neîndeplinirea atributiilor de serviciu; 

       11. 0pereaza cornpensari si restituiri de sume la impozitul auto; 

 

 

 

 





Atribuţiile postului Serviciul Urmarire: 
I . Gestioneaza lista de ramasita, verifica periodic baza de date in vederea identificarii 
persoanelor cu 
obligatii bugetare restante impotriva carora se poate incepe executarea silita, astfel incat sa nu 
ramana 
debite pentru care sa se implineasca termenul de prescriere ; 
lntocmeste somatii, titluri executorii, dosare de executare pe care le si gestioneaza : 
-veriticarea debitorului persoana fizica dupa CNP, nume si adresa 
-verificarea realitatii debitelor restante prin transmiterea adreselor catre centrele fiscale 
Gestioneaza somatiile emise şi urmăreşte efectuarea proceduri i necesare în vederea încasării 
sumelor 
somate sau declararea stării de insolvabilitate a contribuabi lului pentru care s-a inceput 
executarea 
s~ ilită. 
4. Intocrneste raportarile cu privire la sumele incasate, somaţiile emise sumele restante pentru 
care 
trehuie inceputa executarea silită etc, pentru centrul fiscal de care răspunde. 
5. Procedeaza Ia executarea silita a bunurilor si veniturilor contribuabililor pentru incasarea 
impozitelor, 
taxelor, chiriilor redeventelor, contributiilor si altor venituri ale bugetului local, precum si a 
accesoriilor acestora, respectiv majorari de intarziere, prin aplicarea modalitatilor de 
executare silita 
prevazuta de lege : sechestre, popriri. 
6. Propune si instituie masuri asiguratorii, verifica respectarea conditiilor de infiintare a 
popririi pe 
veniturile realizate de debitorii bugetului local, asigura gestionarea acestora si urmareste 
respectarea 
popririlor intiintate catre tertii popriti; 
7. 1_vidc:ntiaza, urmareste debite restante primite spre urmarire; inregistreaza in evidente 
debitele pe 
platitor transmise spre urmarire de diferite institutii; 
8. lransmite adrese la institutii pentru obtinerea informatiilor necesare pentru aplicarea 
procedurilor de 
executare silita si urmareste incasarea tuturor veniturilor bugetului local in termenul de 
prescriptie ; 
~). lntocmeste si verifica documentatiile si propunerile privind debitorii insovabili si daca 
aceasta se 
incadreaza in prevederile legale le supune spre aprobare conducerii; ~ 
7 
.! 
10. Colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutiile Si 
serviciile publice 
de sub autoritatea acestora, cu alte servicii, birouri si compartimente din cadrul institutiei ; 
I I . Transmite adrese Ia Politie, Directiile Generale a Finantelor Publice, Registrul 
Comertului, banci 
comerciale, etc. pentru obtinerea de informatii referitoare la debitorii persoane fizice, mai 
putin 
persoarre juridice : 



-intocmeste adrese catre institutiile mentionate mai sus in vederea stabilirii sau confirmarii 
domiciliului, identitatea, conturilor bancare existente si locului de munca. Propune si 
infiinteaza 
sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile sau imobile, proprietatea debitorului :in cazul in 
care 
debitorul are datorii foarte man i si nu are nici un venit se trece la executarea silita a bunurilor 
mobile 
sau imobile pe care acesta le detine. 
12. Aplica sanctiuni contraventionale contribuabililor care incalca prevederile legale, dupa 
caz; 
13. Solicita organelor si persoanelor specializate evaluarea bunurilor in vederea valorificarii 
acestora prin 
modalitatile prevazute de lege. 
14. Raspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare; 
15. Raspunde disciplinar, material sau penal in conformitate cu dispozitiile legale pentru 
neindeplinirea 
atributiilor de serviciu: 
16. Indeplineste once alte atributii repartizate de conducere. 
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