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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Roman Mădălina Elena 
Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia in 
cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 
editiei sau reviziei 

editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil Podaru Florin 16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina 
Elena 

16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina 
Elena 

16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili în mod unitar în cadrul institutiei modul de încasare a 

impozitelor şi taxelor locale. 

 

4.2 Documentatia intocmita la pct.4.1. da asigurari ordonatorului de credite ca aceasta este completa 

si conform legislatiei economice in vigoare. 

 

4.3 Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin faptul ca, 

procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il inlocuieste pe cel in 

functie la data elaborarii prezentei. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari 

a activitatii de incasare in numerar a impozitelor si taxelor locale. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

Prezenta  procedura  are aplicare  directă în activitatea de încasare a impozitelor   şi taxelor 

locale, activitate desfaşurată de către caserie. 

 

5.2. Lista compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii 

procedurate; lista compartimentelor implicate in procesul activitatii: 

1. Compartimentul Impozite si Taxe; 

            2. Compartimentul Contabilitate; 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Decret nr.209/1976, art.16, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții  

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

Ct contabilitate 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalități 

Prezenta instrucţiune stabileşte în mod unitar în cadrul organizaţiei modul de încasare a 

impozitelor şi taxelor locale. 

 

8.2. Documente utilizate 

- Chitanta - ITL-035; 

- Borderou încasări zilnice pe tipuri de taxă; 

- Borderou încasări zilnice pe conturi de buget; 

- Monetar. 

     

8.3. Modul de lucru în cadrul procedurii de încasare în numerar a impozitelor şi taxelor 

locale: 

- Activitatea de colectare prin încasare în numerar a taxelor şi impozitelor, se realizează 

în cadrul caseriei; 

- La începutul fiecărei zile de lucru, funcţionarul cu atribuţii de casier, işi declară 

numerarul avut asupra lor intr-un registru de evidenta; 

- Colectarea prin încasare în numerar a creanţelor bugetare de la contribuabili, persoane 

fizice sau juridice, se face prin emiterea de chitanţe din programul informatic fiscal; 

- După încasarea sumelor rezultate din impozite și taxe, contribuabilul este direcționat la 

compartimentul emitent de documente (pentru adeverințe, autorizații, certificate, etc.) în 

vederea eliberării documentului solicitat.  

 

8.3.1. Pentru impozitele şi taxele locale cu debit : 

 impozit pe cladiri (persoane fizice şi juridice); 

 impozit pe teren (persoane fizice şi juridice); 

 impozit pe mijloacelor de transport  (persoane fizice şi juridice); 
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 alte taxe pe servicii specifice (taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 

publicitate); 

 taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de funcţionare: 

 taxa pentru serviciile de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice în 

cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi inregistrării în Registrul 

Comerţului; 

 taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare; 

 alte impozite si taxe fiscale : 

 taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice; 

 taxa folosinţă teren agricol; 

 taxa folosinţă teren pentru căi de acces, chioşc, portic, panou publicitar, 

pentru parcări acoperite şi neacoperite, pentru garaje, pentru organizări 

de şantier, taxa pentru suprafaţa de teren utilizată de spaţii de producţie; 

 bonuri valorice din pieţe, târguri, obor, bazar, talcioc; 

 taxa de concesiune; 

 amenzi si sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale; 

 taxe speciale : 

 taxa sport. 

 

8.3.2. Pentru taxele la bugetul local la care nu există debit : 

 taxe de timbru; 

 alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati : 

 taxa eliberare fisa tehnica pentru avize necesare emiterii acordului unic; 

 taxa eliberare extras din PUG sau PUZ; 

 taxa eliberare nomenclatura stradala si adresa; 

 taxa eliberare de copii heliografice dupa proiecte PAC; 
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 taxa eliberare certificate de urbanism; 

 taxa eliberare autorizatie de constructie; 

 taxa eliberare autorizatie de foraje sau escavari necesare ridicarilor 

topografice; 

 taxa eliberare autorizatie pentru lucrari de organizare santier; 

 taxa eliberare autorizatie de amenajare de tabere de corturi, casute, rulote 

sau campinguri; 

 taxa eliberare autorizatie de desfiintare totala sau partiala a unei 

constructii; 

 taxa prelungire certificat de urbanism sau autorizatie de construire; 

 taxa avizare certificate de urbanism; 

 taxa eliberare planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri; 

 taxa eliberare autorizatie de construire pentru racorduri (bransamente) la 

retelele publice; 

 taxe administrative, eliberari permise : 

 taxa acces autovehicule pe strazile unde circulatia este interzisa in ambele 

sensuri; 

 taxa acces autovehicule cu greutatea mai mare de 2,4 t care circula in 

interiorul perimetrului format de centura de tranzitare , taxa transport 

agabarit; 

 taxa aviz comisie versanti; 

 taxa aviz comisie municipala de circulatie si/sau desfasurarea activitatilor 

comerciale; 

 taxa aviz comisie de circulatie; 

 taxa eliberare autorizatie transport/viza anuala; 

 taxa eliberare autorizatie taxi/viza anuala; 

 taxa acces in locurile de asteptare clienti; 

 taxa eliberare copie pt. transport in regim de inchiriere/viza anuala; 
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 taxa eliberare autorizatie de dispecerat/viza anuala; 

 taxa eliberare duplicat autorizatie; 

 taxa pentru autorizatia taxi – in cazul transportului de bunuri in regim de 

taxi; 

 taxa pentru executarea serviciului public de transport bunuri in regim de 

taxi si viza anuala a acesteia; 

 taxa transport public interurban si preurban de persoane; 

 taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare a vehiculelor lente; 

 taxa inregistrari contracte de arendare; 

 taxa eliberare adeverinte privind rolul agricol; 

 taxa eliberare adeverinte pentru situatii de protectie sociala – burse, 

spitale, ajutor social; 

 taxa pasunat; 

 taxe speciale : 

 taxa caini comunitari; 

 taxa eliberare certificat de atestare fiscala in regin de urgenta; 

 taxa protectie civila; 

 taxa caiet de sarcini; 

 taxa formulare audit; 

 taxa participare licitatii; 

 taxa acord unic; 

 taxa participare la  targuri si expozitii; 

 taxa participare la sarbatorile de iarna, la sarbatorile comunei; 

 taxa eliberare aviz de principiu; 

 taxa eliberare acord de functionare si viza anuala; 

 taxa instalare banner; 

 taxa prestari de servicii : 

 taxa oficiere casatorie sambata sau duminica; 
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8.3.3. După încasarea sumei(lor) care reies din documentele de plată, se aplică pe 

chitanţă şi pe talon ştampila “ACHITAT “ , se semnează chitanţa şi se eliberează către contribuabil; 

o Talonul ştampilat rămâne la casier; 

o La sfârşitul programului de lucru cu publicul, se listează borderoul de încasări zilnice 

(din programul informatic) pe tipuri de taxă şi pe conturi de buget; 

o Se confruntă borderoul de incasări zilnice (din programul informatic) cu taloanele la 

chitanţele editate, ataşând la borderou chitanţele anulate; 

o Chitanţele anulate se grupează şi se ataşează la borderou pe cauze; 

o După confruntarea borderoului de încasări zilnice (din programul informatic) cu 

taloanele la chitanţele editate, se întocmeşte monetarul zilnic; 

o Monetarul zilnic se confruntă cu borderoul încasărilor zilnice (din programul 

informatic); 

o Dupa aceste operaţiuni, funcţionarul/casierul, predă numerarul încasat în ziua 

respectivă, pe bază de monetar şi borderou, către funcţionarul/casierul colector din 

cadrul primariei; 

o Funcţionarul/casierul colector emite chitanţe manuale pentru suma primită fiecărui 

referent/casier; 

o Zilnic, la sfârşitul programului de lucru, funcţionarul/casierul colector întocmeşte 

registrul de casă (borderoul incasărilor zilnice pe tipuri de taxe); 

o Registrul de casă se intocmeşte în baza documentelor justificative (chitanţe manuale, 

borderoul de încasări zilnice în numerar);  

o După întocmirea registrului de casă, casierul colector verifica soldul zilnic de casă 

astfel încât  acesta să fie zero; 

o În cazul în care soldul zilnic de casă nu este zero, funcţionarul/casierul colector 

verifică dacă nu s-au strecurat erori la introducerea datelor înscrise în documentele 

justificative; 

o În cazul în care casierul a încasat şi a depus mai mulţi bani decât sumele înscrise în 

documentele de încasare, se va înregistra în contabilitate „plus de casă”; 
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o Atunci când, se constată că s-au depus mai puţini bani decât sumele înscrise în 

documentele de încasare, funcţionarul/casierul central colector are obligaţia să 

depună la casieria centrală a primăriei diferenţa de bani constatată ca lipsă; 

o Şeful de compartiment efectuează controlul inopinat al casieriilor cel putin o dată pe 

lună, prin numărarea şi verificarea tuturor valorilor existente în casierii.  

o În cazul în care, cu prilejul controlului, se constată neconcordanţe între soldul scriptic 

şi cel faptic, verificarea se extinde asupra documentaţiilor de casă, pentru a se 

identifica eventualele erori de înregistrare sau alte cauze care au influenţat soldul de 

numerar în casa, întocmindu-se un proces verbal.  

o Daca se constată lipsuri efective de numerar sau de alte valori, se iau masuri de 

recuperare prin imputarea pagubelor în sarcina celor vinovaţi sau prin sesizarea 

organelor de urmarire penală, după caz. 

 

8.4.1. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

 

8.4.2. Resurse materiale: echipamente informatice – calculatoare, imprimante, Xerox, masini 

de numarat bani si consumabile (plicuri, hirtie, toner, dosare etc.) 

 

8.4.3. Resurse financiare: necesare sustinerii resurselor specificate la punctele 8.4.1. si 8.4.2.. 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
 

INCASAREA IN NUMERAR A 
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 07 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

15 

9. Responsabilitati 

9.1. Primarul răspunde de aprobarea şi reaprobarea prezentei proceduri. 

 

9.2. Seful de compartiment răspunde de monitorizarea si aplicarea integrală a procedurii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
 

INCASAREA IN NUMERAR A 
IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 07 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

16 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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