
FISA POSTULUI MATRITA 

 

 

1.Denumirea postului: Inspector Superior  -  Compartimentul Contabilitate, Impozite Și 

Taxe, Executări Silite Și Caserie.  

2.Nivelul postului: De executie.   

3.Scopul principal al postului: intocmirea documentatie necesare in vederea stabilirii si 
incasarii creantelor privind impozitele si taxele locale si stabilirea debitelor restante si 
intocmirea dosarului de executaresilita si evidenta centralizata a veniturilor pe fiecare 
contribuabil, persoane fizice si juridice. 
 

II. CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI :                                

1.Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în domeniul științelor economice  

2.Perfecţionãri(specializãri):.  

3.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Necesita cunostinte 

medii de operare PC.  

4.Limbi strãine (necesitate şi nivel) de cunoaştere: Nu este cazul.   

5.Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: O buna comunicare, disciplina, indemanare, 

iscusinta, cinste, devotament, corectitudine, calm, meticulozitate, inclinatie pentru profesie, 

devotament si respect fata de lege, functia publica si fata de institutie.  

6.Cerinţe specifice: vechime minimum 7 ani in specialitatea studiilor.  

7.Competenţa managerialã (cunoştinţe de management, calitãţi şi aptitudini 

manageriale):---  

 

III. ATRIBUŢIILE POSTULUI : 

  

• Identificarea tuturor persoanelor fizice şi juridice care  deţin bunuri mobile şi imobile  supuse 

impozitării şi impunerea  acestora, verificarea şi constatarea eventualelor abateri de la  legislaţia 

fiscală în vederea corectării lor;  

- Aplicarea adecvată a cotelor de impozitare; 

- Stabilirea suprafeţelor reale/valorii de inventar/capacităţii şi aplicarea 

corespunzătoare a valorii de calcul a impozitului; 

- Conformitatea aplicării reducerilor sau coeficientului de corecţie  asupra  

valorilor de impozitare; 

        - Constituirea dosarului fiscal pentru persoanele fizice/juridice; 

        - Conducerea bazei de date a plătitorilor analitic şi sintetic utilizând  programul informatic; 

        - Transmiterea evidenţei impozitelor şi taxelor locale pentru  elaborarea situaţiilor 

financiare. 

• Impunerea  tuturor persoanelor fizice  şi juridice  care  deţin  bunuri mobile şi imobile supuse 

impozitării, conform prevederilor  legislative în vigoare şi a Hotărârii Consiliului  Local  privind  

stabilirea impozitelor şi taxelor locale(care trebuie  să  fie  în  concordanţa  cu  legislatia  în 

vigoare); 

       - Analizarea tuturor documentelor despre istoricul  tuturor  bunurilor supuse impozitării 

(Titluri de proprietate, decizii de impunere, acte cadastrale, declaraţii notariale, contracte de 

vânzare-cumpărare,succesiuni, testamente, sentinţe  civile); 

        - Stabilirea impozitului pe clădiri, stabilirea suprafeţelor reale construite şi aplicarea 

corespunzătoare a valorii de  calcul a impozitului  pe  clădiri în cazul  persoanelor fizice;  

       - Conformitatea valorii de inventar a clădirii şi calculul  impozitului pe clădire; 



       - Stabilirea impozitului pe teren pentru persoanele fizice şi juridice, clasificarea tuturor 

categoriilor şi tipurilor de teren (intravilan, extravilan, curţi-construcţii;  

- Stabilirea impozitului pe mijloace de transport datorat de persoanele fizice şi 

juridice; 

- calcularea  penalităţilor  şi majorărilor de întârziere; 

• Incasarea tuturor debitelor  rezultate în urma  impozitării persoanelor  fizice  şi juridice  ce 

deţin bunuri; 

- existenţa  a cel puţin două  persoane  care  să meargă pe teren să încaseze  

impozite şi taxe  pe toată  perioada anului fiscal;  

- eliberarea  chitanţelor  la  încasarea taxelor  şi  impozitelor; 

- depunerea sumelor încasate; 

• Identificarea persoanelor fizice şi juridice ce au debite restante şi recuperarea acestor debite 

prin procedura de executare  silită  conform  legislaţiei  în vigoare; 

-înștiințarea contribuabililor  cu privire la cuantumul debitului, la natura acestuia, la termenele  

de plată şi la  posibilităţile  de plată  a debitelor; 

-întocmirea rapoartelor cu privire la situaţia  debitelor şi încasărilor după sfârşitul fiecărei rate  

de plată  (prima rată la 31 martie, a doua rată  la 30 septembrie a fiecărui an); 

-transmiterea  către  aceştia de somaţii  şi titluri  executorii în vederea  recuperării  

creanţelor; 

-analiza  fiecărui  caz/dosar în parte şi stabilirea  celor mai bune  soluţii  în  vederea  

recuperării debitului (poprire pe cont, salariu, pensie, sechestru de bunuri  mobile sau imobile); 

-urmărirea  procedurii de executare silită, conform  legislaţiei  în vigoare pe tot parcursul 

desfăşurării acesteia; 

-încetarea procedurii de executare silită în momentul în care debitul pentru care s-a 

pornit aceasta acțiune a fost recuperat. 

• Asigurarea  consultanţei  pentru toţi contribuabilii, persoane fizice şi juridice  pe tot parcursul 

anului fiscal; 

• Răspunderea  în termenul legal  a tuturor cererilor  adresate compartimentului  de  impozite  

şi  taxe locale; 

• Asigurarea  confidenţialităţii  datelor  cu caracter  personal; 

- formularea de răspunsuri tuturor solicitărilor scrise, adresate compartimentului de 

impozite şi taxe locale, primite prin  registratura generală a primăriei, în timpul prevăzut  de 

lege; 

- organizarea de acţiuni de verificare a declaraţiilor  făcute de contribuabilii, persoane 

fizice  şi juridice, în sensul depistării neconcordanţelor existente  între  declaraţiile făcute şi 

situaţia din teren(acţiunea  desfăşurată pe zone, străzi, în aşa fel încât să se poată identifica şi 

materia impozabilă de orice   natură (teren, ocupare domeniu  public), nedeclarate; 

-arhivarea cererilor / solicitărilor şi  răspunsurilor. 

Asigura revizuirea procedurilor SCIM de la nivelul compartimentului 

Îndeplinește orice alte atribuții specifice funcției 

 

 


