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SUPORT PENTRU O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DE CALITATE 

OFERTĂ 
 

PROCEDURI DE LUCRU 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 
 Noul Cod fiscal şi Noul Cod de procedură fiscală conţin modificări de substanţă atât 
referitor la modalitatea de stabilire şi calcul a impozitelor şi taxelor locale cât şi referitor la 
derularea întregii proceduri de administrare a creanţelor bugetului local. 

 În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de administrare a impozitelor 
şi taxelor locale, vă propunem un set de proceduri de lucru foarte util în activitatea dvs. 
 
 Procedurile de lucru au la bază Noul Cod fiscal (Legea nr. 227/2015) şi Noul Cod de 
procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), sunt actualizate la zi (inclusiv cu prevederile H.G. nr. 
159/11.03.2016, Ordin nr. 1069/1578/114/2016, Ordin nr. 2594/2016, O.U.G. nr. 84/2016 şi 
Ordin nr. 3293/2016) şi privesc următoarele aspecte ale activităţii de administrare a impozitelor 
şi taxelor locale:  

1. Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor fizice 
2. Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice 
3. Stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice şi juridice 
4. Stabilirea şi darea la scădere a impozitului pe mijloacele de transport în cazul persoanelor 

fizice şi juridice 
5. Eliberarea certificatului de atestare fiscală 
6. Administrarea contribuabililor persoane juridice aflaţi în procedura insolvenţei 
7. Transferul dosarului fiscal şi de executare 
8. Impunerea din oficiu 
9. Comunicarea actelor administrative fiscale 
10. Arhivarea actelor administrative fiscale 
11. Solicitarea de informaţii de la terţi 
12. Inspecţia fiscală 
13. Stingerea creanţelor bugetare prin încasare în numerar 
14. Restituirea de sume de la bugetul local 
15. Stingerea creanţelor bugetare prin compensare 
16. Verificarea gestionară 
17. Corelarea încasărilor evidenţiate în contul de execuţie bugetară cu cele din evidenţa 

analitică 
18. Darea la scădere a creanţelor datorate de persoanele juridice radiate din Registrul 

Comerţului 
19. Preluarea, verificarea şi implementarea/remiterea titlurilor executorii ce conţin creanţe 

de natura amenzilor  
20. Darea la scădere a creanţelor de natura amenzilor 
21. Înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii 
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22. Emiterea somaţiei însoţită de titlu executoriu 
23. Executarea silită prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor 
24. Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire asupra disponibilităţilor 

băneşti 
25. Atragerea răspunderii terţului poprit cu debitorul urmărit 
26. Constatarea şi declararea stării de insolvabilitate 
27. Executarea silită a bunurilor mobile 
28. Executarea silită a bunurilor imobile 
29. Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie 
30. Întocmirea procesului-verbal privind cheltuielile de executare 
31. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită 
32. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare 
33. Circuitul documentelor şi a informaţiilor de relevanţă fiscală între compartimentele 

Registru agricol – Cadastru - Urbanism – Impozite şi Taxe Locale (Nou!). 
 
Fiecare procedură de lucru conţine: 

 legislaţia în vigoare ce reglementează activitatea descrisă în procedură; 
 documentele utilizate în activitatea respectivă (tipizate, modele de adrese, referate etc.); 
 circuitul documentelor utilizate; 
 persoanele implicate şi responsabilităţile acestora; 
 modul de lucru efectiv (descrierea în detaliu a tuturor activităţilor aferente). 

Pachetul de proceduri de lucru mai cuprinde (model orientativ): 
 Regulament privind desfăşurarea de activităţi comerciale în perimetrul administrativ al comunei; 
 Raport de specialitate - HCL aprobare Regulament; 
 Expunere de motive - HCL aprobare Regulament; 
 HCL aprobare Regulament activităţi comerciale; 
 Cerere eliberare Autorizaţie de funcţionare; 
 Cerere vizare Autorizaţie de funcţionare; 
 Cerere eliberare Acord de funcţionare; 
 Acord vecini; 
 Cerere eliberare Autorizatie de funcţionare alimentaţie publică; 
 Proces-verbal constatare condiţii de autorizare; 
 Autorizaţie de funcţionare; 
 Acord de amplasament şi funcţionare. 
 Setul de proceduri de lucru cuprinde peste 400 de pagini de material informativ, 
plus anexele, foarte utile în activitatea dvs. de zi cu zi. 
  
 

Preţ de achiziţie: 1.750 lei 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 În cazul în care sunteţi interesaţi să achiziţionaţi setul de proceduri de lucru mai sus 
prezentat, vă rugăm să transmiteţi o solicitare în acest sens pe adresa de e-mail     
finante.locale@yahoo.ro 
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