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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 

 

 

 

Jurist 

Roman 
Mădălina Elena 

 

 

Hothotă  

Costel 

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 

 

 

 

Jurist 

Roman 
Mădălina Elena 

 

 

Hothotă  

Costel 

16.04.2018  

3.6. 
Alte 

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

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de realizare a activităţii de înlocuire a amenzii cu 

sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 

compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării programului de 

încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului 

la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de înlocuire a 

amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

 

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 deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de înlocuire a amenzii cu sancţiunea 

obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 
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5. Domeniul de aplicare 

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

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii se delimitează explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de evidenţă şi gestionare a amenzilor. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atribuţii în punerea în aplicare a mandatelor de 

executare emise de instanţa de judecată ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de înlocuire 

a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor. 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atribuţii în punerea în aplicare a mandatelor de 

executare emise de instanţa de judecată ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de înlocuire 

a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. 

 

Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atribuţii în punerea în aplicare a mandatelor de 

executare emise de instanţa de judecată ca urmare a hotărârilor judecătoreşti de înlocuire 

a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii; 

 Compartimentul Registratură; 
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6. Documente de referinţă  

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 

 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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 O.G. nr. 27/2002, actualizata 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 

autorităţile publice centrale şi locale; 

 

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 

o 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. 

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

unei proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

o 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 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea 

obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi este aplicabilă pentru toţi 

funcţionarii publici din cadrul compartimentului de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării 

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

 

 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Situaţie privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice 

la data de ____, este emis în cadrul C.I.T. 

2. Referat privind constatarea inexistenţei posibilităţii de executare silită, este emis în 

cadrul C.I.T. 

3. Tabelul centralizator cuprinzând contribuabilii la care s-a început procedura de 

înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii, este emis în cadrul C.I.T. 

4. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice, este emis în 

cadrul C.I.T. 

5. Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice, este emis în cadrul C.I.T. 

6. Referatul privind încheierea procedurii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea 

obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, este 

emis în cadrul C.I.T. 

7. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, este 

întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 
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8.2.2. Circuitul documentelor 

1) Circuitul documentelor în cadrul activităţii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării 

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii este prezentat la pct. 9.1. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia informatică 

de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare personale, 

imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, dosare, alte 

rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

 În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea 

definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul 

constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea 

înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată. 

La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la 

cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii. 

În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la alineatul precedent, 

instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii. 
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Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări civile 

de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile specializate 

din primării. 

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se aplică numai contravenienţilor 

persoane fizice. 

Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este 

irevocabilă. 

În toate situaţiile, instanţa stabileşte prin hotărâre natura activităţilor ce vor fi prestate de acesta 

în folosul comunităţii, pe baza datelor comunicate de primarul localităţii în care contravenientul îşi are 

domiciliul sau reşedinţa, ţinând seama de aptitudinile sale fizice şi psihice, precum şi de nivelul 

pregătirii profesionale. 

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima 

instanţă de judecată prin emiterea unui mandat de executare. 

Câte o copie de pe dispozitivul hotărârii, însoţită de mandatul de executare, se comunică 

primarului unităţii administrativ-teritoriale şi unităţii de poliţie în a căror rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa contravenientul, precum şi contravenientului. 

Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută în raza unităţii administrativ-

teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau reşedinta. 

Consiliul local stabileste prin hotărâre, domeniile serviciilor publice şi locurile în care 

contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii. 

Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se asigură de 

către primarul localităţii, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unităţii de poliţie, în a 

căror rază teritorială se execută sancţiunea. 

În cazul în care contravenientul, cu reavoinţă, nu se prezintă la primar pentru luarea în evidentă 

şi executarea sancţiunii, se sustrage de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau nu îşi 
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îndeplineşte îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, judecătoria, la sesizarea primarului, a unităţii de 

poliţie sau a conducerii unităţii la care contravenientul avea obligaţia să se prezinte şi să presteze 

activitatea în folosul comunităţii, poate înlocui această sancţiune cu sancţiunea amenzii. Amenda se 

execută potrivit dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare. 

Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, 

pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi 

numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege. 

În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieţii şi 

muncii debitorului, precum şi familiei sale: 

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea profesională, 

precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu caracter permanent, 

inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt uneltele, seminţele, 

îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie şi de lucru. 

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, precum şi 

obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel. 

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se ocupă 

exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă. 

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea hranei, 

socotit pentru 3 luni de iarnă. 

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. 

f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. 

În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de 

debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Activitatea de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii se desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează : 
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1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi 

executare silită analizează fiecare rol nominal unic care înregistrează obligaţii de plată de natura 

amenzilor din Situaţie privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor 

fizice la data de ____, Se analizează doar acele roluri nominale unice la care nu sunt înregistrate 

bunuri impozabile urmăribile. 

2) După selectarea rolului nominal unic care îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate, 

funcţionarul public va trece la verificarea celeilalte condiţii de inexistenţă a posibilităţii de 

executare silită şi anume lipsa veniturilor urmăribile. 

3) Pentru verificarea surselor de venituri urmăribile ale titularului rolului nominal unic analizat, 

funcţionarul public va întocmi următoarele adrese : 

a) adresă către Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului resedinta de judet, prin care va 

solicita informaţii în legătură cu unităţile bancare la care titularul rolului nominal analizat 

are deschise conturi, precum şi informaţii referitoare la eventuale fişe fiscale în care acesta 

este înregistrat cu activităţi aducătoare de venit. 

b) adresă către Casa Judeţeană de Pensii , prin care va solicita informaţii în legătură cu 

eventuale menţiuni operate în declaraţii privind contribuţia la bugetul asigurărilor de stat 

depuse de angajatori ai titularului rolului nominal unic analizat. 

De asemenea, o dată cu întocmirea adreselor mai sus menţionate, funcţionarul public va întocmi 

şi o adresă către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean pentru Evidenţa Persoanei, prin care va 

solicita informaţii în legătură cu datele de identitate şi de stare civilă ale titularului rolului nominal unic 

analizat. 

După întocmire, adresele vor fi transmise către compartimentul Registratură în vederea 

comunicării către destinatari. 

4) În cazul în care titularul rolului nominal unic analizat este identificat ca fiind titular al unuia sau 

mai multor conturi bancare sau ca fiind salariat, funcţionarul public va suspenda procedura de 

înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii şi va proceda la înfiinţarea popririi, în conformitate cu prevederile procedurii 

operaţionale P.O. Poprirea la banci. Dacă, după înfiinţarea popririi, terţul poprit ne înştiinţează 

că titularul rolului nominal unic analizat nu are cont activ sau are cont dar nu are înregistrate 
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sume urmăribile în acel cont sau că acesta nu este salariat, se continuă procedura de înlocuire a 

amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii.  

În cazul în care titularul rolului nominal unic analizat are domiciliul fiscal în aria de competenţă 

a altui organ de executare, o xerocopie după adresa-răspuns comunicată de Serviciul Public 

Comunitar Local/Judeţean pentru Evidenţa Persoanei va fi transmisă către compartimentul 

Impozite si taxe- transfer amenzi în vederea transferării obligaţiilor de plată de natura amenzilor 

şi a titlurilor executorii aferente către organul de executare în aria căruia se află domiciliul fiscal 

al titularului rolului nominal unic analizat. După efectuarea transferului, funcţionarul public va 

anula procedura de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea 

unei activităţi în folosul comunităţii. 

5) În cazul în care, urmare a adreselor transmise şi a adreselor-răspuns primite, titularul rolului 

nominal unic analizat este identificat ca neavând surse de venituri urmăribile şi neavând în 

proprietate bunuri urmăribile, funcţionarul public va întocmi Referatul privind constatarea 

inexistenţei posibilităţii de executare silită, prin care va certifica starea de fapt şi va propune 

înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii. Referatul va fi semnat şi stampilat cu ştampila personală şi va fi transmis către 

responsabilul I.T.L. În paralel, funcţionarul public se va adresa funcţionarului public din cadrul 

compartimentului Arhivare şi va solicita acestuia accesul la dosarul de executare al titularului 

rolului nominal analizat. Va consulta dosarul şi va face xerocopii după toate titlurile executorii 

de natura proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi a hotărârilor judecătoreşti 

irevocabile aferente tuturor amenzilor neachitate aflate la rolul nominal unic analizat. Pe fiecare 

xerocopie va înscrie menţiunea “Conform cu originalul” şi va transmite xerocopiile către 

compartimentul Registratură în vederea semnării de către Primar şi ştampilării. Xerocopiile vor 

fi sortate şi grupate în funcţie de instituţia din care face parte agentul constatator. 

6) După sortarea şi gruparea xerocopiilor după titlurile executorii, funcţionarul public va întocmi 

o adresă pentru fiecare din instituţiile din care fac parte agenţii constatatori, prin care va solicita 

fiecăreia sesizarea instanţei de judecată în vederea înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării 
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contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. Adresa va fi semnată de 

întocmire şi transmisă către responsabilul I.T.L. 

7) Adresa semnată, ştampilată şi înregistrată, împreună cu xerocopiile conforme cu originalul după 

titlurile executorii, documentele ce atestă inexistenţa posibilităţii de executare silită a titluarului 

rolului nominal unic analizat şi xerocopie după Referatul privind constatarea inexistenţei 

posibilităţii de executare silită vor fi transmise către compartimentul Registratură în vederea 

comunicării către destinatar. 

8) După primirea unei xerocopii conforme cu originalul după hotărârea judecătorească de înlocuire 

a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii şi după mandatul de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, funcţionarul public 

va face menţiune despre această stare de fapt în Tabelul centralizator cuprinzând 

contribuabilii la care s-a început procedura de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării 

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi va transmite 

xerocopiile anterior amintite, împreună cu toate documentele aferente procedurii către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de  Preluare-Verificare-Implementare/Remitere 

amenzi, în vederea dării la scădere a amenzilor menţionate în hotărârea judecătorească. Darea 

la scădere va fi efectuată în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale P.O. Darea la 

scadere a amenzilor. După darea la scădere a amenzilor, va întocmi Referatul privind 

încheierea procedurii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, pe care îl va transmite către responsabilul 

I.T.L. 

9) În cazul în care instanţa de judecată respinge acţiunea înaintată de instituţia din care face parte 

agentul constatator, hotărârea judecătorească respectivă va fi anexată la celelalte documente 

aferente procedurii. În această situaţie, ca şi finalitate a procedurii, funcţionarul public va face 

menţiune despre această stare de fapt în Tabelul centralizator cuprinzând contribuabilii la 

care s-a început procedura de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului 

la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

10) În cazul în care debitorul analizat nu se prezintă să presteze orele de muncă în folosul 

comunităţii, instanţa va transforma sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 
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activităţi în folosul comunităţii în amendă. În această situaţie, compartimentul Registratură va 

transmite hotărârea judecătorească de transformare a sancţiunii de obligare a contravenientului 

la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în sancţiunea amenzii către compartimentul 

Impozite sit axe cu atributii de Urmărire şi executare silită, în vederea debitării la rolul nominal 

unic analizat a amenzii. Verificarea acestui nou titlu executoriu se va face în conformitate cu 

prevederile procedurii operaţionale P.O. Preluarea, implementarea titlurilor executorii. 

11) La final, funcţionarul public va indexa exemplarul 2 al adresei către Administraţia Finanţelor 

Publice , împreună cu adresa-răspuns, exemplarul 2 al adresei către Casa Judeteană de Pensii  

împreună cu adresa-răspuns, exemplarul 2 al adresei către Serviciul Public Comunitar 

Local/Judeţean pentru Evidenţa Persoanei, împreună cu adresa-răspuns, Referatul privind 

constatarea inexistenţei posibilităţii de executare silită, exemplarul 2 al adresei către instituţia 

din care face parte agentul constatator, hotărârea judecătorească de înlocuire a amenzii cu 

sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 

mandatul de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, hotărârea judecătorească prin care se 

respinge acţiunea înaintată de instituţia din care face parte agentul constatator, hotărârea 

judecătorească de transformare a sancţiunii de obligare a contravenientului la prestarea unei 

activităţi în folosul comunităţii în sancţiunea amenzii şi Referatul privind încheierea procedurii 

de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în 

folosul comunităţii şi le va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII VIII 

1 Compartiment Registratură  Î/Ex        

2 
Compartiment Impozite si taxe cu 
atributii de Urmărire şi executare silită 

 E/V/Î 
      

3 Primar   A      

6 Responsabil I.T.L.      V   

7 
Compartimentul Impozite sit axe cu 
atributii de Preluare-Verificare-
Implementare/Remitere amenzi 

  
    

E  

8 Compartiment Arhivare         Ah 

 

9.1. Explicaţii 

1. Compartimentul Registratură – primeşte diverse adrese din partea responsabilului 

I.T.L., le înregistrează, le transmite către  Primar în vederea semnării, le ştampilează şi 

le remite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de   Urmărire şi executare 

silită, primeşte adresa-răspuns/hotărârea judecătorească de înlocuire a amenzii cu 

sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii/mandatul de punere în executare a hotărârii judecătoreşti/hotărârea 

judecătorească prin care se respinge acţiunea înaintată de instituţia din care face parte 

agentul constatator/hotărârea judecătorească de transformare a sancţiunii de obligare a 

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în sancţiunea amenzii, 

le înregistrează şi le transmite compartimentului Impozite si taxe cu atributii de  

Înlocuire amenzi cu muncă în folosul comunităţii, primeşte din partea compartimentului 

Impozite sit axe cu atributii de  Urmărire şi executare silită adresa înregistrată, semnată şi 

ştampilată, împreună cu xerocopii după titlurile executorii şi toate documentele anexate şi 

comunică tot fasciculul către destinatar, primeşte din partea responsabilului I.T.L. 
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Referatul privind constatarea inexistenţei posibilităţii de executare silită/ Referatul privind 

încheierea procedurii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, le înregistrează, le transmite către Primar 

în vederea aprobării şi semnării, îl ştampilează şi îl remite către compartimentul Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. 

2. Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de  Urmărire şi executare silită – 

analizează rolul nominal unic, întocmeşte adrese şi le transmite către responsabilul 

I.T.L., transmite către compartimentul Registratură adresa înregistrată, semnată şi 

ştampilată, împreună cu xerocopii după titlurile executorii şi toate documentele anexate în 

vederea comunicării către destinatar, primeşte adrese-răspuns de la compartimentul 

Registratură, întocmeşte Referatul privind constatarea inexistenţei posibilităţii de 

executare silită/Referat privind încheierea procedurii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea 

obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi le transmite 

către responsabilul I.T.L., face xerocopii după titlurile executorii şi le certifică de 

conformitate cu originalul, primeşte din partea compartimentului Registratură hotărârea 

judecătorească prin care s-a soluţionat acţiunea de înlocuire a amenzii cu sancţiunea 

obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii/hotărârea 

judecătorească de transformare a sancţiunii de obligare a contravenientului la prestarea 

unei activităţi în folosul comunităţii în sancţiunea amenzii şi le transmite către 

compartimentul Impozite sit axe cu atributii de  Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi, face menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând 

contribuabilii la care s-a început procedura de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării 

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, indexează 

documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

3. Primarul– primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese, le 

semnează şi le remite către acelaşi compartiment. 

4. Responsabil I.T.L. – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii 

de  Urmărire şi executare silită diverse adrese/Referatul privind constatarea inexistenţei 

posibilităţii de executare silită/ Referatul privind încheierea procedurii de înlocuire a 
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amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii, le verifică şi le transmite către compartimentul Registratură, coordonează 

şi verifică activitatea de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii. 

5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de  Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi – primeşte din partea compartimentului Impozite si 

taxe cu atributii de  Urmărire şi executare silită hotărârea judecătorească prin care s-a 

soluţionat acţiunea de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii şi dă la scădere amenda, primeşte din 

partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită 

hotărârea judecătorească de transformare a sancţiunii de obligare a contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în sanciunea amenzii şi debitează amenda 

la rolul nominal unic. 

6. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni în 

Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale persoanelor 

fizice, primeşte exemplarul 2 al adresei către Administraţia Finanţelor Publice, împreună 

cu adresa-răspuns, exemplarul 2 al adresei către Casa Judeteană de Pensii  împreună cu 

adresa-răspuns, exemplarul 2 al adresei către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean 

pentru Evidenţa Persoanei, împreună cu adresa-răspuns, Referatul privind constatarea 

inexistenţei posibilităţii de executare silită, exemplarul 2 al adresei către instituţia din care 

face parte agentul constatator, hotărârea judecătorească de înlocuire a amenzii cu 

sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, 

mandatul de punere în executare a hotărârii judecătoreşti, hotărârea judecătorească prin 

care se respinge acţiunea înaintată de instituţia din care face parte agentul constatator, 

hotărârea judecătorească de transformare a sancţiunii de obligare a contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în sancţiunea amenzii şi Referatul privind 

încheierea procedurii de înlocuire a amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, indexate şi le arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

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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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

DAREA LA SCADERE A CREANTELOR PROVENITE DIN AMENZI 
CONTRAVENTIONALE 

 

 

 

 

P.O. CIT 14 
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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. 

Compart
i ment 

 

Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina Elena 
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 
- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
DAREA LA SCADERE A CREANTELOR 

PROVENITE DIN AMENZI 
CONTRAVENTIONALE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 14 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

28 

4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de realizare a activităţii de dare la scădere a 

creanţelor provenite din amenzi contravenţionale, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea 

activităţii, în vederea realizării programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi 

contravenţionale, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de dare la scădere a 

creanţelor provenite din amenzi contravenţionale. 

 

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 deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de dare la scădere a creanţelor provenite 

din amenzi contravenţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
DAREA LA SCADERE A CREANTELOR 

PROVENITE DIN AMENZI 
CONTRAVENTIONALE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 14 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

29 

5. Domeniul de aplicare 

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

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale se delimitează 

explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu 

sursele impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de evidenţă şi gestionare a amenzilor. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 
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 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de  Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor. 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul  Impozite si taxe cu atributii de Preluare – Verificare – Implementare / 

Remitere amenzi; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul  Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi  
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6. Documente de referinta 

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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 

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 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de dare la scădere a creanţelor 

provenite din amenzi contravenţionale şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul 

compartimentului de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale. 

 

 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Referat privind darea la scădere a creanţelor provenite din amenzi 

contravenţionale, este emis în cadrul C.I.T. 

2. Tabelul centralizator cuprinzând referatele privind darea la scădere a 

creanţelor provenite din amenzi contravenţionale, este emis în cadrul C.I.T. 

3. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, 

este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi 

contravenţionale este prezentat la pct. 9.1. 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, dosare, 

alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 
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8.4. Modul de lucru 

 Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute 

în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În 

actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. 

Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se 

sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul 

primei zile de lucru următoare. 

Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - 

S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să 

administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, 

de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum 

şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă 

de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte. 

În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este : 

1. în cazul plăţilor în numerar, data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau 

persoanele abilitate de organul fiscal. 

2. în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, data poştei, înscrisă pe mandatul poştal. 

3. în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul 

plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informaţie este 

transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară iniţiatoare, potrivit 

reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 121, data putând fi 

dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului. 

3.1. în cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată 

tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia; procedura şi 

categoriile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot 

fi plătite prin intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală. 
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Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data 

de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. 

Termenul de prescripţie prevăzut la alineatul precedent se aplică şi creanţelor provenind din 

amenzi contravenţionale. 

Dacă organul de executare constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere 

executarea silită a creanţelor fiscale, acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare şi la scăderea 

acestora din evidenţa analitică pe plătitori. 

Sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după împlinirea termenului de 

prescripţie, nu se restituie. 

Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau 

bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă 

şi trecerea ei într-o evidenţă separată. 

Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri 

urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe 

plătitor. Scăderea se face şi în cursul perioadei de prescripţie în cazul debitorilor, persoane fizice, 

decedaţi sau dispăruţi, pentru care nu există moştenitori care au acceptat succesiunea. 

Creanţele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost 

înregistraţi potrivit legii se scad din evidenţa analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras 

sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii. 

Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu 

încălcarea prevederilor prezentului legale de către organele de executare, precum şi în cazul în care 

aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii. 

Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită 

executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt 

organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege. 

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face 

plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Procesul-verbal neatacat în termenul legal, precum şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin 

care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 

Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal trec asupra succesorilor debitorului în 

condiţiile dreptului comun. 
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Dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile în cazul obligaţiei de plată a sumelor ce 

reprezintă amenzi aplicate, potrivit legii, debitorului persoană fizică. 

Activitatea de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale se desfăşoară 

în mai multe etape, după cum urmează : 

1) Compartimentul Registratură primeşte din partea petentului cererea prin care se 

solicită darea la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale. Cererea 

trebuie să fie însoţită de documente care să ateste că respectivele creanţe nu sunt datorate 

(hotărâre judecătorească irevocabilă prin care se anulează titlul executoriu, document de 

plată prin care se atestă achitarea amenzii în termen de 48 de ore de la comunicare, 

certificat de deces, alte documente). După verificare, cererea va fi înregistrată şi 

transmisă către Primar în vederea repartizării. 

2) Compartimentul Registratură primeşte din partea Primarului cererea prin care se 

solicită darea la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale aprobată şi 

o transmite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi. 

3) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de 

Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi primeşte cererea şi procedează la 

verificarea documentelor anexate. 

4) La verificarea documentului ce atestă nedatorarea creanţei, funcţionarul public 

va avea în vedere următoarele aspecte : 

a) Hotărârea judecătorească trebuie să fie irevocabilă. 

b) Documentul de plată trebuie să fie emis de o instituţie sau o altă entitate ce are competenţa 

legală de a încasa respectiva creanţă şi să fie ştampilat şi semnat.  

În cazul în care încasarea a fost făcută de o entitate fără competenţă legală, funcţionarul 

public va întocmi şi transmite către acea entitate o adresă prin care va solicita virarea sumei 

menţionată în documentul de plată în contul bugetar corespunzător al instituţiei noastre. 

Darea la scădere se va efectua numai după debitarea contului respectiv cu suma menţionată.  

În cazul documentelor de plată ce atestă achitarea amenzii în termen de 48 de ore de la 

comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, funcţionarul public va verifica 

dacă plata amenzii a fost făcută corect în intervalul menţionat. Termenul de 48 de ore va fi 

calculat în conformitate cu prevederile legale. 
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c) Datele de identitate ale contravenientului şi/sau elementele de identificare ale titlului 

executoriu menţionate în hotărârea judecătorească irevocabilă sau în documentul de plată 

trebuie să corespundă întru totul cu cele înregistrate la rolul nominal unic al cărui titular este 

contravenientul; în cazul în care nu corespund, funcţionarul public va aplica prevederile 

procedurii operaţionale P.O. Preluarea, implementara amenzii referitoare la verificarea 

datelor de identitate în vederea implementării amenzii în aplicaţia informatică şi, în funcţie 

de răspunsul primit de la Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a 

Persoanei, respectiv prin consultarea serviciului Recom online al Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului, va proceda la darea la scădere sau la transmiterea unei adrese către 

petent prin care îi va aduce la cunoştinţă că documentele anexate cererii conţin date eronate 

şi nu este posibilă darea la scădere. 

5) În cazul în care, la cererea de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi 

contravenţionale, petentul a anexat o xerocopie după certificatul de deces al titularului 

rolului nominal unic unde sunt înregistrate amenzi, funcţionarul public va verifica 

concordanţa strictă dintre datele de identitate menţionate în certificatul de deces şi cele 

menţionate în rolul nominal unic şi va da la scădere toate creanţele provenite din amenzi 

contravenţionale de la rolul nominal unic respectiv. 

6) După verificarea tuturor aspectelor mai sus menţionate (în funcţie de caz), 

funcţionarul public va întocmi Referatul privind darea la scădere a creanţelor 

provenite din amenzi contravenţionale, pe care îl va semna şi ştampila cu ştampila 

personală. Referatul va fi transmis către responsabilul I.T.L. În final, referatul înregistrat, 

aprobat şi semnat, va ajunge la funcţionarul public care l-a întocmit. 

7) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de 

Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi va accesa rolul nominal unic al 

titularului cererii de dare la scădere din aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor 

şi taxelor locale şi va efectua propriu-zis operaţiunea de dare la scădere a creanţelor 

respective. La secţiunea unde este înregistrată creanţa sau creanţele, funcţionarul public 

va face menţiune referitor la motivul dării la scădere. 

8) După efectuarea operaţiunii de dare la scădere, funcţionarul public va înscrie 

referatul în Tabelul centralizator cuprinzând referatele privind darea la scădere a 

creanţelor provenite din amenzi contravenţionale. 
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9) La final, funcţionarul public va indexa Referatul privind darea la scădere a 

creanţelor provenite din amenzi contravenţionale/cererea privind darea la scădere a 

creanţelor provenite din amenzi contravenţionale/documentul ce atestă nedatorarea 

creanţei sau creanţelor/adresa către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean de 

Evidenţă a Persoanei împreună cu adresa-răspuns/Extras de registru din serviciul Recom 

online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi le va transmite 

compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII 

1 Compartiment Registratură  Î       

2 
Compartiment Impozite si taxe cu 
atributii de Preluare-Verificare-
Implementare/Remitere amenzi 

 E/V/Î 
     

3 Primar   A     

6 Responsabil I.T.L..      V  

7 Compartiment Arhivare        Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte cererea de la petent, verifică documentele 

anexate cererii, înregistrează cererea, o transmite către Primar în vederea aprobării, 

o ştampilează şi o transmite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii in  

Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi, primeşte din partea 

responsabilului I.T.L. Referatul privind darea la scădere a creanţelor provenite din 

amenzi contravenţionale, îl înregistrează, îl transmite către Primar  în vederea 

aprobării şi semnării, îl ştampilează şi îl transmite către compartimentul Impozite si 

taxe cu atributii de  Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi, primeşte din 

partea responsabilului I.T.L. adresa, o înregistrează, o transmite către Primar în 

vederea semnării, o ştampilează şi o transmite către compartimentul Impozite si taxe 

cu atributii de  Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi, primeşte din 

partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de  Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi adresa înregistrată, semnată şi ştampilată şi o 

transmite către destinatar. 

9.1.1.2. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi – primeşte din partea compartimentului 

Registratură cererea împreună cu documentele anexate, verifică documentul ce atestă 

nedatorarea creanţei sau creanţelor, întocmeşte adresă către Serviciul Public 
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Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei (dacă este cazul), întocmeşte 

Referatul privind darea la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale 

şi îl transmite către responsabilul I.T.L., efectuează operaţiunea de dare la scădere 

în aplicaţia informatică, înregistrează referatul în Tabelul centralizator cuprinzând 

referatele privind darea la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale, 

indexează documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

9.1.1.3. Primarul– primeşte din partea compartimentului Registratură adresa, o semnează şi 

o remite către acelaşi compartiment. 

9.1.1.4. Responsabil I.T.L. – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi adresa/Referatul 

privind darea la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale, le 

verifică şi le transmite către compartimentul Registratură, coordonează şi verifică 

activitatea de dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi contravenţionale. 

9.1.1.5. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni 

în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice/juridice, primeşte referatul împreună cu toate documentele anexate 

de la compartimentul Dare la scădere a creanţelor provenite din amenzi, indexate şi le 

arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

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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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

SCOATEREA DIN EVIDENTELE FISCALE A MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT 

 

 

 

P.O. CIT. 15 
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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 

Roman 
Mădălina Elena 

16.04.2018  

3.2. Aplicare 1 Contabilitate Contabil Luchian Ionela 16.04.2018  

3.3. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.4. Evidenta 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 
Mădălina Elena 

16.04.2018  

3.5. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.6. Arhivare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 
Mădălina Elena 

16.04.2018  

3.7. 
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 scoatere din 

evidentele fiscale a mijloacelor de transport. 

 

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 scoatere din evidentele fiscale a mijloacelor de transport. 
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5. Domeniul de aplicare 

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

Prezenta  procedură se aplică de Compartimentul Impozite si taxe – persoane juridice si se 

realizeaza prin: 

 activitatea de comunicare externa a Certificatului de atestare fiscala, eliberat  persoanei 

juridice solicitante, dupa scoatere din evidentele fiscale mijloacelor de transport. 

 comunicarea externa a Fisei de inmatriculare vizate. 

 activitatea de scoatere din evidenta a mijlocului de transport. 

 

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 (colaborare, utilizator); 

            2. Contribuabil (colaborare, utilizator); 
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6. Documente de referinta 

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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 O.G. nr. 27/2002, actualizata 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 

autorităţile publice centrale şi locale; 

 

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 

P.O. Procedura operationala 

C.I.T. Compartimentul Impozite si taxe 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

H.C.L. Hotararea Consiliului Local 
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8. Descrierea procedurii 

 

8.1. Generalități 

Prezenta procedură stabileşte modul de scoatere din evidenta fiscala a mijloacelor de transport. 

 

8.2. Documente utilizate 

- Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijlocului de transport (model 2016 ITL 

016); 

- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si 

alte venituri la bugetul local - persoane juridice – (model 2016 ITL 012), aprobat prin 

Ordin nr. 2068/2015; 

- Certificatul de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul 

local - persoane juridice – (model 2016 ITL 013), aprobat prin Ordin nr. 2068/2015; 

- Nota de plata, (model 2016 ITL 018), aprobata prin Ordin nr. 144/2016; 

- Adresa, pentru inscrierea in evidenta fiscala, catre primaria unde persoana fizica sau 

juridica are domiciliul sau sediul social. 

- Adresa catre contribuabilul persoana juridica care a dobandit mijlocul de transport. 

 

8.3. Resursele necesare 

8.3.1. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe; 

8.3.2. Resurse materiale: echipamente informatice – calculatoare, imprimante, Xerox si 

consumabile (plicuri, hirtie, toner, dosare etc.); 

8.3.3. Resurse financiare: necesare sustinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

 

 

8.4. Modul de lucru in cadrul procedurii de „Scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor 

de transport” 

8.4.1. Contribuabilul persoana juridica completeaza Declaratia pentru scoaterea din evidenta a 

mijlocului de transport (model 2016 ITL 016) cit si cererea pentru eliberarea 
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certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul 

local - persoane juridice (model 2016 ITL 012) 

8.4.2. Declaratia completata (model 2016 ITL 016) de catre contribuabil va avea in anexa 

urmatoarele  documente: 

- 1 copie dupa actul de instrainare (factura, contract vanzare-cumparare, 

documente din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat); 

- 1 copie dupa cartea de identitate a mijlocului de transport; 

- Fisa de Inmatriculare, in original. 

8.4.3. Dupa completare, declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijlocului de transport 

(model 2016 ITL 016) cit si pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind 

impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - persoane juridice (model 2016 ITL 

012), sunt depuse de catre contribuabil la inspectorul din cadrul CIT. Se aplica procedura 

PO « Eliberarea Certificatului de Atestare Fiscala ». 

8.4.4. Inspectorul din cadrul CIT parcurge urmatorii pasi: 

- verifica corectitudinea documentelor completate si depuse de contribuabil 

(persoana juridica). 

- verifica existenta in evidenta fiscala a mijlocului de transport pentru care solicita 

scoaterea din evidenta. 

- depune la registratura  declaratia (model 2016 ITL 016) insotita de documentele 

anexa. 

- vizeaza Fisa de Inmatriculare pe care o inmineaza contribuabilului. 

8.4.5. Operatorul din cadrul CIT preia din registratura  declaratia (model 2016 ITL 016) 

insotita de documentele anexa, in vederea inregistrarii datelelor in sistemul informatic. 

8.4.6. Dupa operare in baza de date , operatorul restituie documentele inspectorului din cadrul 

CIT. 

8.4.7. Operatorul din cadrul CIT inregistreaza documentele primite in registrul de intrari-iesiri 

documente din cadrul biroului si le restituie inspectorului CIT, pe baza de semnatura. 

8.4.8. Inspectorul din cadrul CIT verifica daca s-a operat corect scoaterea din evidentele 

 fiscale a mijlocului de transport: 
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 In cazul in care nu s-a operat corect, inspectorul din cadrul CIT restituie, catre 

operator, Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijlocului de transport (model 

2016 ITL 016) la care sunt anexate documentele justificative, pentru a corecta 

erorile constatate; 

 Dupa operarea corecta a datelor in baza de date, inspectorul din cadrul CIT verifica 

pe baza documentelor anexate la declaratia - model  ITL 016 daca contribuabilul 

(persoana juridica sau fizica) care a cumparat a declarat mijlocul de transport; 

 Daca contribuabilul care a cumparat este persoana fizica sau juridica cu 

domiciliul/sediul pe raza teritoriala a altei unitati administrativ teritoriale ,dupa 

inregistrare, se intocmeste adresa pentru inscrierea in evidenta fiscala (model 2016 

ITL 016), catre primaria unde persoana fizica sau juridica are domiciliul sau sediul 

social; 

 Adresa (model 2016 ITL 016) se intocmeste in doua exemplare, se semneaza si se 

aproba. 

 Dupa aprobare, aceasta se inregistreaza la registratura. 

 Un exemplar din adresa (model 2016 ITL 016) se transmite prin posta, cu 

confirmare de primire,  catre primaria unde persoana fizica sau juridica are 

domiciliul sau sediul social, iar un exemplar se arhiveaza de inspectorul din cadrul 

CIT. 

 Daca contribuabilul care a cumparat este persoana juridica si nu  a depus documente pentru 

inregistrarea in evidenta fiscala a mijlocului de transport, se executa urmatorii pasi: 

 se inregistreaza contribuabilii. 

 se intocmeste adresa care se semneaza si aproba. 

 un exemplar din adresa  se transmite prin posta, cu confirmare de primire,  catre 

contribuabil prin registratura. 

 un exemplar din adresa se arhiveaza de inspectorul din cadrul CIT, la dosarul fiscal al 

contribuabilului. 
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9. Responsabilitati 

9.1. Primarul răspunde de aprobarea şi reaprobarea prezentei proceduri. 

 

9.2. Seful de Compartiment precum si persoanele nominalizate pentru efectuarea 

diferitelor comunicari raspund de aplicarea directa a procedurii. 
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10.  Formulare 

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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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

EMITEREA SOMATIEI SI A TITLURILOE EXECUTORII 

 

 

 

 

 

P.O. CIT 16 
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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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDEȚUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
EMITEREA SOMATIEI SI A 
TITLURILOE EXECUTORII 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 16 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

60 

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 
Roman Mădălina 

Elena 
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 modul de realizare a activităţii de emitere a somaţiei, 

însoţită de titlu executoriu de la rolurile nominale unice unde sunt înregistrate obligaţii fiscale restante 

către bugetul local, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării 

programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de emitere a somaţiei, însoţită de titlu executoriu de la rolurile 

nominale unice unde sunt înregistrate obligaţii fiscale restante către bugetul local, inclusiv în condiţii 

de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de emitere a 

somaţiei, însoţită de titlu executoriu de la rolurile nominale unice unde sunt înregistrate obligaţii fiscale 

restante către bugetul local. 

 

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 deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de emitere a somaţiei, însoţită de titlu 

executoriu de la rolurile nominale unice unde sunt înregistrate obligaţii fiscale restante către bugetul 

local. 
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5. Domeniul de aplicare 

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

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de emitere a somaţiei, însoţită de titlu executoriu de la rolurile nominale unice unde sunt 

înregistrate obligaţii fiscale restante către bugetul local. Emiterea somaţiei reprezintă efectiv momentul 

începerii executării silite asupra contribuabilului întrucât somaţia reprezintă primul document al 

activităţii de executare silită. Somaţia este însoţita de titlu executoriu. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de emitere a somaţiei, însoţită de titlu executoriu se delimitează explicit de 

activităţile de emitere de către entitatea publică a celorlalte acte administrative. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de emitere de către unitatea administrativ-teritorială prin compartimentele 

specializate a titlurilor de creanţă, devenite executorii la expirarea termenului de plată a 

obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor, titluri de creanţă cum ar fi : decizii de 

impunere, declaraţii fiscale, procese-verbale de constatare a contravenţiei, decizii 

referitoare la obligaţiile de plată accesorii, dispoziţii de urmărire, decizii de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit, procese-verbale privind calculul sumelor 

prevăzute prin titlul executoriu, procese-verbale privind cheltuielile de executare, alte 

documente emise de compartimente de specialitate ale unităţii adminstrativ-teritoriale 

prin care sunt individualizate obligaţii de plată către bugetul local; 

 activitatea de preluare, verificare şi înregistrare în evidenţa curentă a titlurilor executorii 

emise de alte organe constatatoare, cum ar fi : procese-verbale de constatare a 

contravenţiei emise de diferite organe constatatoare, hotărâri judecătoreşti definitive şi 
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irevocabile prin care sunt respinse plângerile făcute de contravenienţi împotriva 

proceselor-verbale de constatare a contravenţiei, alte titluri executorii transmise spre 

urmărire de către alte organe de executare silită; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 

 activitatea de elaborare a rapoartelor de sinteză. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

o Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

o Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Activitate de teren;  
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6. Documente de referinta 

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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 O.G. nr. 27/2002, actualizata 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către 

autorităţile publice centrale şi locale; 

 O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii şi închisorii contravenţionale; 

 Codul de procedură civilă. 

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 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

Prezenta  procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de emitere a somaţiei, însoţită de titlu 

executoriu şi este aplicabilă pentru toate rolurile nominale unice unde sunt înregistrate obligaţii fiscale 

restante, excepţie făcând acele roluri la care sunt înregistrate contestaţii şi încă nu s-a soluţionat 

contestaţia, cele la care instanţa de judecată a dispus suspendarea executării silite sau acele roluri care 

conţin obligaţii fiscale restante de natura amenzilor contravenţionale pentru care contribuabilul a depus 

la sediul instituţiei noastre dovada că a făcut plângere împotriva procesului-verbal de constatare a 

contravenţiei. În condiţiile arătate mai sus, dacă doar o parte din obligaţiile fiscale restante sunt în litigiu, 

somaţia se poate emite pentru celelalte obligaţii fiscale restante, care sunt certe, lichide şi exigibile. 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale (model 2016 ITL – 030), este emis în cadrul C.I.T. 

2. Ordin de serviciu (model 2016 ITL – 031), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Somaţia (model 2016 ITL – 037) este emis în cadrul C.I.T. 

4. Titlul executoriu (model 2016 ITL – 038) este emis în cadrul C.I.T. 

5. Titlul de creanţă (devenit la scadenţă executoriu) este emis în cadrul C.I.T. (decizie 

de impunere, proces-verbal de constatare a contravenţiei, dispoziţie de urmărire) sau 

poate fi emis de alte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

(proces-verbal de constatare a contravenţiei, alte acte administrative ce constituie 

titluri de creanţă) sau de alte instituţii cum ar fi: judecătorii (hotărâre judecătorească 

irevocabilă), diferite organe de executare (titlu executoriu transmis spre urmărire şi 

executare), diferiţi agenţi constatatori (proces-verbal de constatare a contravenţiei) 

etc. 

6. Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită este emis în cadrul C.I.T. 

7. Situaţie privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor 

fizice/juridice la data de ____, este emis în cadrul C.I.T. 

8. Dispoziţie de urmărire este emis în cadrul C.I.T. 
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9. Tabelul centralizator cuprinzând somaţiile emise persoanelor fizice/juridice, 

este emis în cadrul C.I.T. 

10. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, 

este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T 

 

8.2.2. Circuitul documentelor. 

 Circuitul documentelor în cadrul activităţii de emitere a somaţiei însoţită de titlu executoriu este 

prezentat la pct. 9.1. 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 

dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compatiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

 Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu care poate fi: 

 titlu executoriu emis de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială se află 

domiciliul fiscal al debitorului. 

 înscris (titlu de creanţă) care, potrivit legii, devine titlu executoriu (decizie de impunere, 

declaraţie fiscală, decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii, decizie de răspundere solidară 

a terţului poprit cu debitorul urmărit, proces-verbal de constatare a contravenţiei, hotărâre 

judecatorescă definitivă şi irevocabilă, proces-verbal privind cheltuielile de executare, etc.). 

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Aceasta este însoţită de un exemplar al 

titlului executoriu. Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă 
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prin expirarea termenului de plată prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod 

prevăzut de lege. 

Somaţia trebuie să cuprindă următoarele elemente : 

a) denumirea organului fiscal emitent. 

b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele. 

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de 

contribuabil. 

d) obiectul actului administrativ fiscal. 

e) motivele de fapt. 

f) temeiul de drept. 

g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal. 

h) ştampila organului fiscal emitent. 

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal 

la care se depune contestaţia. 

j) menţiuni privind audierea contribuabilului. 

k) numărul dosarului de exec. 

l) suma pentru care se începe executarea silită. 

m) termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul 

executoriu. 

n) indicarea consecinţelor nerespectării acestui termen. 

 

Activitatea de emitere a somaţiei se desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează : 

1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de  Urmărire şi 

Executare Silită primeşte de la responsabilul I.T.L. documentul « Situaţie privind obligaţiile 

fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ din zona 

repartizată (neaflate în insolvabilitate, inspecţie fiscală sau în litigiu, pentru care legea sau 

instanţa prevede suspendarea executării silite) » editată din aplicaţia informatică de gestionare 

a impozitelor şi taxelor locale. În cadrul documentului, se analizează separat fiecare rol 

nominal unic  cu obligaţii fiscale restante. 

2) În cazul în care la rolul nominal unic analizat, pentru obligaţiile fiscale restante nu este emisă 

somaţie sau este emisă una, dar diferenţa dintre totalul de plată menţionat în somaţie şi totalul 
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de plată la zi se află la limita de prescriere (ultimul an), se va emite In dublu exemplar Somaţie 

însoţită de Titlu executoriu. În cazul în care există o somaţie deja emisă ce cuprinde obligaţiile 

de plata ce au avut scadenţa la ultimul termen de plată, nu se va emite somaţie. 

3) Dacă la rolul nominal unic analizat există obligaţii fiscale restante de natura amenzilor, se va 

emite somaţie pentru fiecare amendă. Toate amenzile înregistrate la rolul nominal unic analizat 

trebuie sa fie somate. 

4) Atunci când, cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale de către compartimentul de specialitate, se 

constată diferenţe privind obligaţiile de plată iar debitorul nu achită sau achită parţial până la 

termenul menţionat diferenţele constatate, funcţionarul public din cadrul compartimentului 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire si executare silită primeşte din partea 

compartimentului Registratură Dispoziţia de urmărire. Pe baza informaţiilor din Dispoziţia 

de urmărire, funcţionarul public accesează aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi 

taxelor locale şi emite somaţia însoţită de titlu executoriu de la rolul nominal unic al debitorului 

menţionat în dispoziţie. Înainte de a emite somaţia, funcţionarul public va verifica dacă 

debitorul nu a achitat după momentul emiterii deciziei diferenţele de obligaţii de plată. 

5) În cazul titlurilor executorii care nu sunt emise prin intermediul aplicaţiei informatice de 

gestionare a impozitelor şi taxelor locale, la somaţia emisă conform celor menţionate mai sus 

se anexează o copie certificată a titlului executoriu. 

6) Pentru toate somaţiile însoţite de titlu executoriu transmise către debitor cu scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, înainte de emiterea acestora din aplicaţia informatică 

de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, funcţionarul public va întocmi Procesul-verbal 

privind cheltuielile de executare silită pe care îl va înainta către compartimentul Impozite si 

taxe cu atributii de Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi în vederea debitării 

cheltuielilor de executare la rolul nominal unic de unde se emite somaţia, în conformitate cu 

prevederile procedurii operaţionale P.O. Intocmirea procesului verbal privind cheltuielile 

de executare silită. 

7) După emiterea somaţiei însoţită de titlu executoriu, funcţionarul public va proceda la 

verificarea conţinutului acestora. Formularele trebuie să cuprindă în mod complet şi corect 

toate elementele prevăzute în Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. O dată cu verificarea formularelor, funcţionarul 

public le va semna pentru întocmire. 
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8) După verificarea somaţiei şi a titlului executoriu, funcţionarul public va trece la înregistrarea 

acestora în Tabelul centralizator cuprinzând somaţiile emise persoanelor fizice/juridice. 

9) Funcţionarul public va transmite către responsabilul I.T.L. somaţia însoţită de titlu executoriu 

în vederea semnării de către acesta. După aplicarea semnăturii, va transmite cele două 

formulare către compartimentul Registratură în vederea semnării de către Primar şi ştampilării. 

10) După aplicarea tuturor semnăturilor avizate şi a ştampilei, funcţionarul public verifică pentru 

ultima oară situaţia obligaţiilor fiscale restante de la rolul nominal unic urmărit pentru a 

identifica eventuale plăţi efectuate de către debitor după momentul emiterii somaţiei. Dacă 

există plăţi care sting parţial obligaţiile de plată menţionate în somaţie, funcţionarul public va 

anula somaţia şi titlul executoriu emise şi va proceda la emiterea unei noi somaţii însoţită de 

titlu executoriu. Dacă debitorul a achita integral obligaţiile fiscale menţionate în somaţie, se va 

anula somaţia şi titlul executoriu. 

11) După ultima verificare efectuată, funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si 

taxe pe linie de Urmărire şi executare silită va transmite somaţia şi titlul executoriu către 

compartimentul Registratură în vederea comunicării către contribuabil, în conformitate cu 

prevederile procedurii operaţionale P.O. Comunicarea actelor administrative. 

12) După comunicarea somaţiei însoţită de titlu executoriu către debitor, funcţionarul public va 

face menţiune despre data comunicării în secţiunea specială din aplicaţia informatică de 

gestionare a impozitelor şi taxelor locale. De asemenea, despre comunicare va face menţiune 

şi în Tabelul centralizator cuprinzând somaţiile emise persoanelor fizice/juridice. 

13) La final, funcţionarul public va indexa  Ordinul de serviciu, Somaţia, Titlul executoriu, 

Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, Dispoziţia de urmărire, Adeverinţa de 

confirmare a scrisorii recomandate, Adeverinţa de primire a somaţiei, Anunţul individual 

pentru comunicarea prin publicitate, Anunţul colectiv pentru comunicarea prin publicitate, 

Procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate şi le va 

transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe 

cu atributii de Urmărire şi executare silită Somaţia însoţită de Titlu executoriu, le 

înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le ştampilează şi le 

remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea Primarului Dispoziţia de 

urmărire şi o transmite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de  Urmărire 

şi executare silită, primeşte de la responsabilul I.T.L. Procesul-verbal privind 

cheltuielile de executare, îl înregistrează, îl transmite către Primar în vederea 

semnării, îl ştampilează şi îl transmite către compartimentul Impozite si taxe cu 

atributii de  Urmărire şi executare silită, primeşte din partea compartimentul Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită Somaţia însoţită de Titlu executoriu 

înregistrată, semnată şi ştampilată şi o transmite către destinatar. 

9.1.1.2. Primarul – primeşte din partea compartimentului Registratură Somaţia însoţită de 

Titlu executoriu/Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, le semnează şi 

le remite către acelaşi compartiment, transmite către compartimentul Registratură 

Dispoziţia de urmărire. 

9.1.1.3. Responsabil I.T.L. – întocmeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către 

bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zone şi o repartizează 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII 

1 Compartiment Registratură Î/Ex       

2 Primar  A      

3 Responsabil I.T.L.   V/R     

4 
Compartiment Impozite si taxe -
Urmărire şi executare silită 

   
E/V/Î 

 
 

 

5 
Compartiment Impozite si taxe-
Preluare-Verificare-
Implementare/Remitere amenzi 

   
 

 E  

6 Compartiment Arhivare       Ah 
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către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de   Urmărire şi executare silită, 

primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi 

executare silită Somaţia însoţită de Titlu executoriu, semnează Somaţia şi o remite 

către acelaşi compartiment, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită Procesul-verbal privind cheltuielile de executare 

silită, îl verifică şi îl transmite către compartimentul Registratură, coordonează şi 

verifică activitatea de emitere a somaţiei însoţită de titlu executoriu. 

9.1.1.4. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

primeşte de la responsabilul I.T.L. Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către 

bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zona repartizată, 

analizează rolul nominal unic, emite Somaţia însoţită de Titlu executoriu şi o 

transmite către responsabilul I.T.L., întocmeşte Procesul-verbal privind cheltuielile 

de executare silită şi îl transmite către responsabilul I.T.L., transmite către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de  Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi o xerocopie conformă cu originalul după Procesul-

verbal privind cheltuielile de executare silită în vederea debitării cheltuielilor de 

executare, indexează toate documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare 

în vederea arhivării. 

9.1.1.5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi – primeşte din partea compartimentului Impozite si 

taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită o xerocopie conformă cu originalul după 

Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită şi debitează cheltuielile de 

executare la rolul nominal unic al debitorului urmărit. 

9.1.1.6. Compartiment Arhivare - asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni 

în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice/juridice, primeşte din partea compartimentului Urmărire şi 

Executare silită Ordinul de serviciu/Somaţia însoţită de Titlu executoriu/Dispoziţia de 

urmărire/Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, indexate şi le 

arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

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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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

EXECUTAREA SILITA PRIN POPRIRE LA ANGAJATOR A SUMELOR CE 
SE CUVIN DEBITORILOR 

 

 

 

 

 

P.O. CIT 17 
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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 
Semnatu

ra 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
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 modul de realizare a activităţii de executare silită prin 

poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor, compartimentele şi persoanele implicate în 

realizarea activităţii, în vederea realizării programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de executare silită prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin 

debitorilor, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de executare silită 

prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor. 

 

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 deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de executare silită prin poprire la 

angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor. 
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5. Domeniul de aplicare 

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

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de executare silită prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de executare silită prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor se 

delimitează explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 
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o Compartimentul Registratură; 

o Compartimentul Impozite si taxe; 

o Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei; 

o Casa Judeţeană de Pensii; 

o Administraţia Finanţelor Publice a judetului; 

o Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi;  
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6. Documente de referinta 

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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 O.G. nr. 27/2002, actualizata 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 

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. Definițiie  

 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 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de executare silită prin poprire la 

angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul 

compartimentului Impozite si taxe pe linie de Urmărire şi executare silită. 

 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Adresă de înfiinţare a popririi (model 2016 ITL – 044), este emis în cadrul C.I.T. 

2. Titlu executoriu (model 2016 ITL – 038), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Înştiinţare poprire (model 2016 ITL – 045), este emis în cadrul C.I.T. 

4. Decizie privind ridicarea măsurilor de executare silită, este emis în cadrul C.I.T. 

5. Situaţie privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice 

la data de ____, este emis în cadrul C.I.T. 

6. Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice, este emis în 

cadrul C.I.T. 

7. Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare 

silită întocmite, este emis în cadrul C.I.T. 

8. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, este 

întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de executare silită prin poprire la angajator a sumelor 

ce se cuvin debitorilor este prezentat la pct. 9.1. 

 

8.3.Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 
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dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4.Modul de lucru 

 În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale 

competente, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, 

cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul 

sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor 

Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui 

rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de 

executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, 

după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se 

face de către organul de executare coordonator. 

Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere 

de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui 

rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea 

silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. 

Organul de executare coordonator va sesiza în scris celelalte organe de executare, comunicându-

le titlul executoriu în copie certificată, situaţia debitorului, contul în care se vor vira sumele încasate, 

precum şi orice alte date utile pentru identificarea debitorului şi a bunurilor ori veniturilor urmăribile. 

În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât 

pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cât şi pentru titluri ce se execută în 

condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se va face, potrivit dispoziţiilor Legii Nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 

către organele de executare prevăzute de acesta. 
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Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de 

executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înştiinţându-se, dacă 

este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu. 

Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii. 

Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor 

fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii 

fiscali pot : 

a. să între în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde 

acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi 

executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării 

terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului. 

b. să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, 

precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile. 

c. să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă 

în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. 

Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane 

fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanţei 

judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a 

debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. 

Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate 

de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele 

menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei emisă de instanţa judecătorească 

competentă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute mai 

sus, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al 
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jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile 

alineatelor precedente. 

Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit 

prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are 

domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alineatul precedent 

se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte 

venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile 

legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun 

titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile 

legii, creanţe fiscale principale sau accesorii. 

Executarea silită a creanţelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează 

în baza hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea 

termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. 

Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. 

Titlul executoriu cuprinde : 

a. denumirea organului fiscal emitent. 

b. data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele. 

c. datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, 

după caz. 

d. obiectul actului administrativ fiscal. 

e. cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate. 

f. motivele de fapt. 

g. temeiul de drept. 

h. temeiul legal al puterii executorii a titlului. 

i. numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii. 

j. ştampila organului fiscal emitent. 

k. posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 

se depune contestaţia. 

l. menţiuni privind audierea contribuabilului. 
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Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, 

urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru 

realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 

În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile de 

executare silită prevăzute de prezentul cod. 

Executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează. 

Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, 

inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, 

datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. 

În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalităţi de întârziere, 

majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de 

către organul de executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se 

comunică debitorului*. 

În vederea începerii executării silite, organul de executare competent se poate folosi de 

mijloacele de probă prevăzute la art. 55 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării averii şi a venitului 

debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat să furnizeze în scris, pe propria 

răspundere, informaţiile solicitate. 

Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită 

în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare. 

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile 

de executare silită. 

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi 

disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute 

şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau 

deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 

Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, 

pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi 

numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. 
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Salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor 

sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de 

existenţă ale acestuia pot fi urmărite : 

a. până la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere 

sau de alocaţie pentru copii. 

b. până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 

Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi 1/2 din venitul 

lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel. 

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate 

asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului 

minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum. 

Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de 

desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele 

cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de 

întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, 

dacă legea nu dispune altfel. 

Urmărirea drepturilor menţionate la alineatul precedent se va putea face în limita a 1/2 din 

cuantumul acestora. 

Alocaţiile de stat şi îndemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, 

ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, 

precum şi orice alte asemenea îndemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi 

urmărite pentru nici un fel de datorii. 

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de 

către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, dispoziţiile legale cu 

privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător. Totodată, va fi 

înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi. 

Poprirea nu este supusă validării. 

Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea copiei 

certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. 
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Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. 

În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a 

popririi. 

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat : 

a. să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, 

suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare. 

b. să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta 

organul de executare. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va 

anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de 

preferinţă. 

Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani 

debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, 

instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea 

organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea 

sau desfiinţarea popririi. 

Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. 

Pe baza hotărârii de menţinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare 

poate începe executarea silită a terţului poprit. 

 

Activitatea de executare silită prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor se 

desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează : 

1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire 

şi executare silită primeşte de la responsabilul I.T.L. documentul « Situaţie privind 

obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice la data de ____ din 

zona repartizată (neaflate în insolvabilitate, inspecţie fiscală sau în litigiu, pentru care 

legea sau instanţa prevede suspendarea executării silite) » editată din aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale. În cadrul documentului, se 

analizează separat fiecare rol nominal unic cu obligaţii fiscale restante. 

2) Pentru verificarea surselor de venituri urmăribile ale titularului rolului nominal unic 

analizat, funcţionarul public va întocmi următoarele adrese : 
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a) adresă către Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului , prin care va solicita 

informaţii în legătură cu unităţile bancare la care titularul rolului nominal analizat 

are deschise conturi, precum şi informaţii referitoare la eventuale fişe fiscale în 

care acesta este înregistrat cu activităţi aducătoare de venit. 

b) adresă către Casa Judeţeană de Pensii , prin care va solicita informaţii în legătură 

cu eventuale menţiuni operate în declaraţii privind contribuţia la bugetul 

asigurărilor de stat depuse de angajatori ai titularului rolului nominal unic 

analizat. 

 De asemenea, o dată cu întocmirea adreselor mai sus menţionate, funcţionarul public va 

întocmi şi o adresă către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean pentru Evidenţa 

Persoanei, prin care va solicita informaţii în legătură cu datele de identitate al titularului 

rolului nominal unic analizat.  

 După întocmire, adresele vor fi transmise către compartimentul Registratură în vederea 

comunicării către destinatari 

3) În cazul în care titularul rolului nominal unic analizat este identificat ca având domiciliul 

fiscal în aria de competenţă a altui organ de executare, iar obligaţiile fiscale restante 

urmărite nu sunt de natura impozitului asupra mijloacelor de transport sau amenzilor, 

funcţionarul public va întocmi o adresă prin care v-a solicita organului de executare 

coordonator înfiinţarea popririi. La adresă va anexa xerocopii conforme cu originalul 

după titlul executoriu şi după adresa-răspuns comunicată de Serviciul Public Comunitar 

Local/Judeţean pentru Evidenţa Persoanei. Documentele vor fi transmise către 

compartimentul Registratură în vederea comunicării către organul de executare în aria 

căruia se află domiciliul fiscal al titularului rolului nominal unic analizat. Funcţionarul 

public va urmări în continuare înfiinţarea popririi şi virarea sumelor încasate în conturile 

bugetare ale instituţiei noastre. Ori de câte ori se impune, va desfăşura activitate de 

corespondenţă cu organul de executare coordonator. 

4) În cazul în care titularul rolului nominal unic analizat este identificat ca având venituri 

urmăribile de natura salariului, pensiei sau oricărei alte sume de bani cuvenită, 

funcţionarul public va proceda la identificarea corectă şi completă a terţului poprit. În 

acest sens, va face verificări în aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor 

locale, va consulta serviciul Recom online al Oficiului Naţional al Registrului 
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Comerţului şi va folosi informaţiile furnizate în adresele-răspuns primite de la 

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului şi Casa Judeţeană de Pensii. 

5) În situaţia când debitorul de urmărit este identificat atât cu venituri urmăribile (la un 

angajator - locul de muncă unde îşi desfăşoară activitatea sau la Casa Judeţeană de Pensii) 

cât şi având conturi bancare la una sau mai multe bănci comerciale se va înfiinţa poprire 

numai la angajator sau la Casa Judeţeană de Pensii. Dacă, în urma transmiterii adresei de 

înfiinţare a popririi, terţul poprit ne înştiinţează că debitorul nu este salariat, respectiv 

pensionar, se va înfiinţa poprire asupra sumelor de bani din conturile bancare ale 

debitorului, în conformitate cu prevederile P.O. Poprirea la banci. Acest lucru se va 

aplica şi în cazul în care terţul poprit (angajator / Casa Judeţeană de Pensii) nu pune în 

aplicare poprirea înfiinţată (dacă nu sunt viramente după minim 45 de zile de la data 

confirmării de primire a adresei de înfiinţare a popririi). Această modalitate de lucru este 

imperios necesară întrucât, în urma adresei înaintată de instituţia noastră, băncile nu ne 

comunică tipul de cont deschis de debitor, mai precis natura sumelor care alimentează 

acest cont. Astfel, în condiţiile în care debitorul urmărit îşi ridică drepturile salariale sau 

pensia dintr-un cont bancar, se poate ajunge la situaţia reţinerii duble (angajatorul / Casa 

Judeţeană de Pensii) îi reţine la sursă 1/3 din drepturi, iar banca 1/3 din suma virată de 

angajator / Casa Judeţeană de Pensii în cont după reţinere), încălcându-se astfel 

prevederilor art. 409³ din Codul de procedură civilă, care precizează că, în cadrul 

procedurii de  executare silită, debitorului urmărit i se poate reţine maxim 1/3 din 

drepturile băneşti de natura salariului sau pensiei. 

6) După identificarea terţului poprit, funcţionarul public va proceda la verificarea existenţei 

condiţiilor de înfiinţare a popririi. 

 În acest sens, va verifica următoarele aspecte : 

a) Să fi trecut minimum 15 zile de la confirmarea de primire din partea 

contribuabilului urmărit a somaţiei însoţită de titlul executoriu. În cazul în care la 

rolul nominal unic analizat, pentru obligaţiile fiscale restante nu este emisă somaţie 

sau este emisă una în anul anterior şi de la data emiterii somaţiei nu s-au efectuat 

plăţi, se va emite somaţie însoţită de titlu executoriu. Somaţia emisă va fi 

monitorizată, în sensul că după expirarea termenului de 15 zile de la confirmarea 

de primire din partea contribuabilului, funcţionarul public va înfiinţa poprirea. În 
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cazul în care există o somaţie deja emisă în anul curent, nu se va emite somaţie. 

Este strict interzisă includerea în adresa de înfiinţare a popririi a unor obligaţii de 

plată ce nu au fost aduse la cunoştinţa contribuabilului urmărit printr-o somaţie 

anterior confirmată de primire de către acesta. Funcţionarul public va trece la 

emiterea adresei de înfiinţare a popririi numai după scurgerea a 15 zile de la 

confirmarea de primire din partea contribuabilului a somaţiei recent emisă. 

b) Existenţa unei adrese de înfiinţare a popririi emisă şi transmisă anterior către 

acelaşi terţ poprit şi nedesfiinţată. În cazul în care, pentru contribuabilul urmărit, 

există înfiinţată deja o poprire la acelaşi terţ poprit la care se intenţionează să se 

transmită o nouă adresă de înfiinţare a popririi, funcţionarul public va proceda la 

verificarea acelei popriri. În cazul în care terţul poprit a confirmat de primire adresa 

de înfiinţare a popririi şi nu a dat curs acesteia, se va întocmi decizia de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit, în conformitate cu prevederile P.O. 

Decizia de raspundere solidara. În caz contrar, se va verifica motivul pentru care 

adresa de înfiinţare a popririi nu a ajuns la destinaţie şi, în funcţie de rezultatul 

verificării, se va trece sau nu la pasul următor. 

c) Concordanţa strictă între numele şi prenumele, domiciliul fiscal şi Codul Numeric 

Personal al titularului obligaţiei fiscale restantă şi titularul venitului urmăribil. 

Funcţionarul public va verifica dacă datele de identitate ale titularului obligaţiei de 

plată sunt identice cu cele ale persoanei identificate ca având venituri urmăribile. 

Este strict interzisă includerea în adresa de înfiinţare a popririi a unor obligaţii de 

plată ce nu sunt în sarcina contribuabilului urmărit şi identificat ca având venituri 

urmăribile. În cazul existenţei unei eventuale neconcordanţe, funcţionarul public 

va sesiza de îndată compartimentul de specialitate pentru clarificarea situaţiei. În 

funcţie de rezultatul verificării efectuate în acest compartiment, se va trece sau nu 

la pasul următor. 

d) Existenţa unui angajament de plată semnat de către contribuabilul urmărit.  În cazul 

în care contribuabilul a semnat un angajament de plată prin care se obligă să achite 

periodic (lunar) o anumită sumă de bani în contul obligaţiei de plată restantă către 

bugetul local şi angajamentul este respectat întocmai, funcţionarul public nu va 

emite în acest caz adresa de înfiinţare a popririi. Întrucât contribuabilul face parte 
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din evidenţa repartizată în vederea urmăririi şi executării silite, funcţionarul public 

are obligaţia de a verifica ulterior condiţiile de respectare a angajamentului de 

plată. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, funcţionarul public va verifica situaţia 

acestor angajamente de plată iar în cazul în care în luna anterioară contribuabilul 

nu a achita suma menţionată în angajament, va emite de îndată adresa de înfiinţare 

a popririi cu respectarea întocmai a condiţiilor mai sus menţionate. 

7) Pentru toate documentele emise în cadrul activităţii de înfiinţare a popririi şi transmise 

către debitor sau către terţi cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 

funcţionarul public va întocmi Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită 

pe care îl va înainta către compartimentul Impozite si taxe pe linie de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi în vederea debitării cheltuielilor de executare la rolul 

nominal unic al debitorului urmărit, în conformitate cu prevederile procedurii 

operaţionale P.O. Intocmirea procesului verbal privind cheltuielile de executare 

silită. În cazul documentelor ce se emit automat din aplicaţia informatică de gestionare 

a impozitelor şi taxelor locale, debitarea cheltuielilor la rolul nominal unic se va face 

înainte de emitere. 

8) După identificarea terţului poprit şi verificarea condiţiilor de înfiinţare a popririi, 

funcţionarul public va emite de la rolul nominal unic din aplicaţia informatică Adresa 

de înfiinţare a popririi. Adresa va fi însoţită de titlu executoriu. Despre emiterea adresei 

de înfiinţare a popririi, funcţionarul public va face menţiune în Tabelul centralizator 

cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice (fiecărei adrese de înfiinţare a 

popririi i se alocă un număr de înregistrare). O dată cu emiterea adresei de înfiinţare a 

popririi, funcţionarul public va mai întocmi o adresă de înaintare a adresei de înfiinţare 

a popririi şi Înştinţarea popririi, prin care se aduce la cunoştinţa debitorului urmărit 

măsura de înfiinţare a popririi. Toate documentele vor fi emise în dublu exemplar, vor fi 

semnate de întocmire şi transmise către responsabilul I.T.L. Nici un document nu va fi 

transmis către expediere prin poştă dacă nu are un conţinut complet, corect redactat şi în 

conformitate cu prevederile legale. Cheltuielile privind comunicarea documentelor mai 

sus menţionate reprezintă cheltuieli de executare şi vor fi menţionate în procesul-verbal 

privind cheltuielile de executare. 
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9) După transmiterea documentelor popririi către destinatari, funcţionarul public va primi 

din partea compartimentului Registratură exemplarul 2 al tuturor documentelor transmise 

către destinatari. 

10) Comunicarea documentelor popririi se va face în conformitate cu prevederile P.O. 

Comunicarea actelor administrative. 

11) În situaţia în care adresa de înfiinţare a popririi nu este confirmată de primire de către 

terţul poprit, funcţionarul public va face verificări pentru clarificarea şi stabilirea sediului 

social al terţului poprit. După clarificare, funcţionarul public va retrimite adresa de 

înfiinţare a popririi, împreună cu adresa de înaintare a adresei de înfiinţare a popririi la 

noul sediu social. 

12) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi este confirmată de primire de către terţul 

poprit, funcţionarul public va consulta zilnic evidenţa privind plăţile efectuate de către 

contribuabili pentru a identifica eventualele plăţi făcute după înfiinţarea popririi (plăţi 

benevole din partea contribuabilului sau viramente bancare efectuate de către terţul 

poprit). Dacă după 45 de  zile de la confirmarea de primire din partea terţului poprit a 

adresei de înfiinţare a popririi, nu există viramente din partea terţului poprit, 

contribuabilul nu a achita prin plăţi benevole obligaţiile fiscale restante, iar terţul poprit 

nu a adus la cunoştinţa organului de executare că nu datorează sume de bani debitorului 

urmărit, funcţionarul public va proceda la emiterea deciziei de răspundere solidară a 

terţului poprit cu debitorul, în conformitate cu prevederile P.O. Decizia de raspundere 

solidara. 

13) În cazul în care, după înfiinţarea popririi, contribuabilul urmărit a achitat integral 

obligaţiile fiscale restante menţionate în titlul executoriu anexat adresei de înfiinţare a 

popririi sau terţul poprit a efectuat prin plăţi lunare viramentul obligaţiei fiscale restante 

menţionată în titlul executoriu, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul 

achitării integrale, funcţionarul public va întocmi decizia de ridicare a măsurilor de 

executare silită şi o adresă de desfiinţare a popririi. Ambele documente, emise în dublu 

exemplar, vor fi transmise către responsabilul I.T.L. Decizia de ridicare a măsurilor de 

executare silită va fi transmisă către debitorul urmărit iar adresa de desfiinţare a popririi 

va fi transmisă către terţul poprit, în conformitate cu prevederile P.O. Comunicarea 

actelor administrative. Despre măsura emiterii deciziei, funcţionarul public va face 
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menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice 

şi în Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare 

silită întocmite. 

14) La final, funcţionarul public va indexa diverse adrese/Adresa de înfiinţare a 

popririi/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de 

executare silită/Extrasul de registru din serviciul Recom online al Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi le va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI 

1 Compartiment Registratură  Î/Ex      

2 Primar  A     

3 Responsabil I.T.L..   V/R    

4 Compartiment Impozite si taxe pe linie de 
Urmărire şi executare silită 

  
 V/E   

5 Compartiment Impozite si taxe pe linie de 
Preluare-Verificare-Implementare/Remitere 
amenzi 

  
  E  

6 Compartiment Arhivare       Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea responsabilului I.T.L. diverse adrese, le 

înregistrează, le transmite către  Primar în vederea semnării, le ştampilează şi le remite către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din partea 

responsabilului I.T.L. Adresa de înfiinţare a popririi/Titlul executoriu/Înştiinţarea 

poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de executare silită, le înregistrează, le transmite 

Primarului în vederea semnării, le ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite si 

taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din partea compartimentului Impozite 

si taxe cu atributii de  Urmărire şi executare silită diverse adrese/Adresa de înfiinţare a 

popririi/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de executare 

silită înregistrate, semnate şi ştampilate şi le transmite către destinatar. 

9.1.1.2. Primarul – primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese, le semnează, şi 

le remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea compartimentului Registratură 

Adresa de înfiinţare a popririi/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea 

măsurilor de executare silită, le semnează şi le remite către acelaşi compartiment. 
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9.1.1.3. Responsabil I.T.L.  – întocmeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local 

ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zone şi o repartizează către compartimentul 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte Adresa de înfiinţare a 

popririi/Decizia privind ridicarea măsurilor de executare silită de la compartimentul Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, le semnează şi le transmite către 

compartimentul Registratură, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită diverse adrese/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire, le 

verifică şi le transmite către compartimentul Registratură, coordonează şi verifică activitatea 

de executare silită prin poprire la angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor. 

9.1.1.4. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – primeşte 

Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la 

data de ____ pe zona repartizată de la responsabilul I.T.L., analizează rolul nominal unic, 

emite somaţia însoţită de titlu executoriu, întocmeşte diverse adrese/Adresa de înfiinţare a 

popririi/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de executare 

silită şi le transmite către responsabilul I.T.L., transmite către compartimentul Registratură 

diverse adrese/Adresa de înfiinţare a popririi/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia 

privind ridicarea măsurilor de executare silită înregistrate, semnate şi ştampilate în vederea 

comunicării către destinatar, face xerocopii după titlurile executorii şi le certifică de 

conformitate cu originalul, face menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând popririle 

înfiinţate persoanelor fizice, consultă dosarul de executare, indexează documentele şi le 

transmite către compartimentul Arhivare. 

9.1.1.5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi - primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită o xerocopie conformă cu originalul după Procesul-

verbal privind cheltuielile de executare silită şi debitează cheltuielile de executare la rolul 

nominal unic al debitorului urmărit. 

9.1.1.6. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni în 

Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale persoanelor 

fizice/juridice, primeşte adrese împreună cu toate documentele anexate de la compartimentul 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, indexate şi le arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

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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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

EXECUTAREA SILITA PRIN POPRIRE A SUMELOR CE SE CUVIN 
DEBITORILOR PRIN POPRIRE ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI 

 

 

 

 

P.O. CIT 18 
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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 
Roman 

Mădălina 
Elena 

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 modul de realizare a activităţii de executare silită a 

sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, compartimentele şi 

persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de executare silită a sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire 

asupra disponibilităţilor băneşti, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de executare silită a 

sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti. 

 

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 deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de executare silită a sumelor ce se cuvin 

debitorilor prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
EXECUTAREA SILITA PRIN POPRIRE 

A SUMELOR CE SE CUVIN 
DEBITORILOR PRIN POPRIRE 

ASUPRA DISPONIBILITATILOR 
BANESTI 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 18 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

106 

5. Domeniul de aplicare 

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

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de executare silită a sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire asupra disponibilităţilor 

băneşti. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de executare silită a sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire asupra 

disponibilităţilor băneşti se delimitează explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

o Compartimentul Registratură; 

o Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

o Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei; 

o Casa Judeţeană de Pensii; 

o Administraţia Finanţelor Publice a judetului; 

o Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi;  
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6. Documente de referinta 

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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedura civila. 

 

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 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de executare silită a sumelor ce se 

cuvin debitorilor prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii 

publici din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. 

 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti (formular ITL – 

079), este emis în cadrul C.I.T. 

2. Titlu executoriu (model 2016 ITL – 038), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Înştiinţare poprire (model 2016 ITL – 045), este emis în cadrul C.I.T. 

4. Decizie privind ridicarea măsurilor de executare silită, este emis în cadrul C.I.T. 

5. Situaţie privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice 

la data de ____, este emis în cadrul C.I.T. 

6. Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice, este emis în 

cadrul C.I.T. 

7. Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare 

silită întocmite, este emis în cadrul C.I.T. 

8. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, este 

întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de executare silită a sumelor ce se cuvin debitorilor 

prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti este prezentat la pct. 9.1. 
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice 

(calculatoare personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru 

imprimante, dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea 

de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

 În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale 

competente, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, 

cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul 

sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor. 

Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui 

rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de 

executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, 

după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se 

face de către organul de executare coordonator. 

Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere 

de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui 

rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea 

silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. 

Organul de executare coordonator va sesiza în scris celelalte organe de executare, comunicându-

le titlul executoriu în copie certificată, situaţia debitorului, contul în care se vor vira sumele încasate, 

precum şi orice alte date utile pentru identificarea debitorului şi a bunurilor ori veniturilor urmăribile. 
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În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât 

pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cât şi pentru titluri ce se execută în 

condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se va face, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 

către organele de executare prevăzute de acesta. 

Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de 

executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înştiinţându-se, dacă 

este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu. 

Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii. 

Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor 

fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii 

fiscali pot : 

a. să între în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde 

acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi 

executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul 

identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului. 

b. să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană 

fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile. 

c. să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o 

probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. 

Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane 

fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanţei 

judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a 

debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. 
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Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate 

de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele 

menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei emisă de instanţa judecătorească 

competentă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute mai 

sus, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al 

jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile 

alineatelor precedente. 

Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit 

prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are 

domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alineatul precedent 

se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte 

venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile 

legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun 

titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile 

legii, creanţe fiscale principale sau accesorii. 

Executarea silită a creanţelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează 

în baza hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea 

termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. 

Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. 

Titlul executoriu cuprinde : 

a. denumirea organului fiscal emitent. 

b. data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele. 

c. datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, 

după caz. 

d. obiectul actului administrativ fiscal. 

e. cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate. 
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f. motivele de fapt. 

g. temeiul de drept. 

h. temeiul legal al puterii executorii a titlului. 

i. numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii. 

j. ştampila organului fiscal emitent. 

k. posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 

se depune contestaţia. 

l. menţiuni privind audierea contribuabilului. 

Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, 

urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru 

realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 

În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile de 

executare silită prevăzute de prezentul cod. 

Executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează. 

Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, 

inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, 

datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. 

În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalităţi de întârziere, 

majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de 

către organul de executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se 

comunică debitorului*. 

În vederea începerii executării silite, organul de executare competent se poate folosi de 

mijloacele de probă prevăzute la art. 55 din Legea Nr. 207/2015/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea determinării averii şi a 

venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat să furnizeze în scris, pe propria 

răspundere, informaţiile solicitate. 

Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită 

în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare. 
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Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile 

de executare silită. 

Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri şi 

disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute 

şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau 

deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 

Sumele ce reprezintă venituri băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, 

pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele sau indemnizaţiile cu destinaţie specială sunt supuse urmăririi 

numai în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. 

Salariile şi alte venituri periodice realizate din muncă, pensiile acordate în cadrul asigurărilor 

sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de 

existenţă ale acestuia pot fi urmărite : 

a. până la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere 

sau de alocaţie pentru copii. 

b. până la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii. 

Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi 1/2 din venitul 

lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel. 

Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate 

asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului 

minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din acest cuantum. 

Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de 

desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele 

cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de 

întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, 

dacă legea nu dispune altfel. 

Urmărirea drepturilor menţionate la alineatul precedent se va putea face în limita a 1/2 din 

cuantumul acestora. 

Alocaţiile de stat şi îndemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav, 

ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, 
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precum şi orice alte asemenea îndemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi 

urmărite pentru nici un fel de datorii. 

Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiinţează de 

către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată terţului poprit, dispoziţiile legale cu 

privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător. Totodată, va fi 

înştiinţat şi debitorul despre înfiinţarea popririi. 

Poprirea nu este supusă validării. 

Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea copiei 

certificate de pe titlul executoriu, făcută terţului poprit, şi înştiinţarea despre aceasta a debitorului. 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. 

În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a 

popririi. 

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat : 

a. să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, 

suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare. 

b. să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta 

organul de executare. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va 

anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de 

preferinţă. 

Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire 

asupra sumelor din conturile bancare, prevederile. În acest caz, odată cu transmiterea somaţiei şi a 

titlului executoriu, se transmite băncii la care se află deschis contul debitorului adresa de înfiinţare a 

popririi. Despre această măsură va fi înştiinţat şi debitorul. 

În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, sumele 

existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt 

indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de 

înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu procedează la decontarea documentelor 

de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile 
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acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu 

excepţia : 

a. sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor 

aferente acestora, reţinute la sursă. 

b. sumelor necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi. În acest caz, debitorul 

va prezenta unităţii bancare odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu 

originalul, a autorizaţiei de antrepozitar. 

c. sumelor necesare plăţii accizelor, în numele antrepozitarilor autorizaţi, de către 

cumpărătorii de produse energetice. 

d. sumelor necesare plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de care depinde menţinerea 

valabilităţii înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unităţii bancare odată cu 

dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a documentului prin care 

s-a aprobat înlesnirea la plată. 

Pe perioada popririi asigurătorii, băncile acceptă plăţi din conturile debitorilor dispuse pentru 

stingerea sumelor prevăzute la alineatul precedent, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale 

aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea. 

În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, băncile vor urmări executarea 

acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. 

Dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani 

debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, 

instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea 

organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea 

sau desfiinţarea popririi. 

Judecata se face de urgenţă şi cu precădere. 

Pe baza hotărârii de menţinere a popririi, care constituie titlu executoriu, organul de executare 

poate începe executarea silită a terţului poprit. 

 

Activitatea de executare silită a sumelor ce se cuvin debitorilor prin poprire asupra 

disponibilităţilor băneşti se desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează: 
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1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi 

executare silită primeşte de la responsabilul I.T.L. documentul« Situaţie privind obligaţiile 

fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ din zona 

repartizată (neaflate în insolvabilitate, insolvenţă, inspecţie fiscală sau în litigiu, pentru care 

legea sau instanţa prevede suspendarea executării silite) » editată din aplicaţia informatică de 

gestionare a impozitelor şi taxelor locale. În cadrul documentului, se analizează separat 

fiecare rol nominal unic cu obligaţii fiscale restante. 

2) Pentru verificarea surselor de venituri urmăribile ale titularului rolului nominal unic analizat, 

funcţionarul public va întocmi o adresă către Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului, 

prin care va solicita informaţii în legătură cu unităţile bancare la care titularul rolului nominal 

analizat are deschise conturi. O dată cu întocmirea adresei mai sus menţionată, funcţionarul 

public va întocmi şi o adresă către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean pentru 

Evidenţa Persoanei, prin care va solicita informaţii în legătură cu datele de identitate al 

titularului rolului nominal unic analizat (în cazul persoanelor fizice). În cazul unei persoane 

juridice, identificarea se va face consultând serviciul Recom online al Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului. După întocmire, adresele vor fi transmise către compartimentul 

Registratură în vederea comunicării către destinatari. 

3) În cazul în care titularul rolului nominal unic analizat este identificat ca având domiciliul 

fiscal/sediul social în aria de competenţă a altui organ de executare, iar obligaţiile fiscale 

restante urmărite nu sunt de natura impozitului asupra mijloacelor de transport, în cazul 

persoanelor fizice sau amenzilor, funcţionarul public va întocmi o adresă prin care v-a solicita 

organului de executare coordonator înfiinţarea popririi. La adresă va anexa xerocopii 

conforme cu originalul după titlul executoriu şi după adresa-răspuns comunicată de Serviciul 

Public Comunitar Local/Judeţean pentru Evidenţa Persoanei sau extras de registru editat din 

aplicaţia Recom online a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Documentele vor fi 

transmise către compartimentul Registratură în vederea comunicării către organul de 

executare în aria căruia se află domiciliul fiscal al titularului rolului nominal unic analizat. 

Funcţionarul public va urmări în continuare înfiinţarea popririi şi virarea sumelor încasate în 
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conturile bugetare ale instituţiei noastre. Ori de câte ori se impune, va desfăşura activitate de 

corespondenţă cu organul de executare coordonator. 

4) În cazul în care titularul rolului nominal unic analizat este identificat ca fiind titular de conturi 

bancare, funcţionarul public va proceda la identificarea corectă şi completă a terţului poprit. 

În acest sens, va face verificări în aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor 

locale, va consulta serviciul Recom online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi 

va folosi informaţiile furnizate în adresele-răspuns primite de la Administraţia Finanţelor 

Publice a Municipiului. 

5) După identificarea terţului poprit, funcţionarul public va proceda la verificarea existenţei 

condiţiilor de înfiinţare a popririi. 

 În acest sens, va verifica următoarele aspecte : 

a) Să fi trecut minimum 15 zile de la confirmarea de primire din partea contribuabilului 

urmărit a somaţiei însoţită de titlul executoriu. În cazul în care la rolul nominal unic 

analizat, pentru obligaţiile fiscale restante nu este emisă somaţie sau este emisă una în 

anul anterior şi de la data emiterii somaţiei nu s-au efectuat plăţi, se va emite somaţie 

însoţită de titlu executoriu. Somaţia emisă va fi monitorizată, în sensul că după 

expirarea termenului de 15 zile de la confirmarea de primire din partea contribuabilului, 

funcţionarul public va înfiinţa poprirea. În cazul în care există o somaţie deja emisă în 

anul curent, nu se va emite somaţie. Este strict interzisă includerea în adresa de 

înfiinţare a popririi a unor obligaţii de plată ce nu au fost aduse la cunoştinţa 

contribuabilului urmărit printr-o somaţie anterior confirmată de primire de către acesta. 

Funcţionarul public va trece la emiterea adresei de înfiinţare a popririi numai după 

scurgerea a 15 zile de la confirmarea de primire din partea contribuabilului a somaţiei 

recent emisă. 

b) Existenţa unei adrese de înfiinţare a popririi emisă şi transmisă anterior către 

acelaşi terţ poprit şi nedesfiinţată. În cazul în care, pentru contribuabilul urmărit, 

există înfiinţată deja o poprire la acelaşi terţ poprit la care se intenţionează să se 

transmită o nouă adresă de înfiinţare a popririi, funcţionarul public va proceda la 

verificarea acelei popriri. În cazul în care terţul poprit a confirmat de primire adresa de 
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înfiinţare a popririi şi nu a dat curs acesteia, se va întocmi decizia de răspundere solidară 

a terţului poprit cu debitorul urmărit, în conformitate cu prevederile P.O. Decizia de 

raspundere solidara. În caz contrar, se va verifica motivul pentru care adresa de 

înfiinţare a popririi nu a ajuns la destinaţie şi, în funcţie de rezultatul verificării, se va 

trece sau nu la pasul următor. 

c) Concordanţa strictă între numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal/sediul 

social şi Codul Numeric Personal/Codul de Identificare Fiscală al titularului 

obligaţiei fiscale restantă şi titularul venitului urmăribil. Funcţionarul public va 

verifica dacă datele de identitate/identificare ale titularului obligaţiei de plată sunt 

identice cu cele ale persoanei fizice sau juridice identificată ca fiind titular de conturi 

bancare. Este strict interzisă includerea în adresa de înfiinţare a popririi a unor obligaţii 

de plată ce nu sunt în sarcina contribuabilului urmărit şi identificat ca fiind titular de 

conturi bancare. În cazul existenţei unei eventuale neconcordanţe, funcţionarul public 

va sesiza de îndată compartimentul de specialitate pentru clarificarea situaţiei. În 

funcţie de rezultatul verificării efectuate în acest compartiment, se va trece sau nu la 

pasul următor. 

d) Existenţa unui angajament de plată semnat de către contribuabilul urmărit. În 

cazul în care contribuabilul a semnat un angajament de plată prin care se obligă să achite 

periodic (lunar) o anumită sumă de bani în contul obligaţiei de plată restantă către 

bugetul local  şi angajamentul este respectat întocmai, funcţionarul public nu va emite 

în acest caz adresa de înfiinţare a popririi. Întrucât contribuabilul face parte din evidenţa 

repartizată în vederea urmăririi şi executării silite, funcţionarul public are obligaţia de 

a verifica ulterior condiţiile de respectare a angajamentului de plată. În prima zi 

lucrătoare a fiecărei luni, funcţionarul public va verifica situaţia acestor angajamente 

de plată iar în cazul în care în luna anterioară contribuabilul nu a achita suma menţionată 

în angajament, va emite de îndată adresa de înfiinţare a popririi cu respectarea întocmai 

a condiţiilor mai sus menţionate. 

6) Pentru toate documentele emise în cadrul activităţii de înfiinţare a popririi şi transmise către 

debitor sau către terţi cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, funcţionarul public 
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va întocmi Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită pe care îl va înainta către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-Implementare/Remitere 

amenzi în vederea debitării cheltuielilor de executare la rolul nominal unic al debitorului 

urmărit, în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale P.O. Intocmirea procesului 

verbal privind cheltuielile de executare silită. În cazul documentelor ce se emit automat 

din aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, debitarea cheltuielilor 

la rolul nominal unic se va face înainte de emitere. 

7) După identificarea terţului poprit şi verificarea condiţiilor de înfiinţare a popririi, funcţionarul 

public va emite de la rolul nominal unic din aplicaţia informatică Adresa de înfiinţare a 

popririi asupra disponibilităţilor băneşti. Adresa va fi însoţită de titlu executoriu. Despre 

emiterea adresei de înfiinţare a popririi, funcţionarul public va face menţiune în Tabelul 

centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice/juridice (fiecărei adrese 

de înfiinţare a popririi i se alocă un număr de înregistrare). O dată cu emiterea adresei de 

înfiinţare a popririi, funcţionarul public va mai întocmi o adresă de înaintare a adresei de 

înfiinţare a popririi şi Înştinţarea popririi, prin care se aduce la cunoştinţa debitorului 

urmărit măsura de înfiinţare a popririi. Toate documentele vor fi emise în dublu exemplar, 

vor fi semnate de întocmire şi transmise către responsabilul I.T.L. Nici un document nu va fi 

transmis către expediere prin poştă dacă nu are un conţinut complet, corect redactat şi în 

conformitate cu prevederile legale. Cheltuielile privind comunicarea documentelor mai sus 

menţionate reprezintă cheltuieli de executare şi vor fi menţionate în procesul-verbal privind 

cheltuielile de executare. 

8) După transmiterea documentelor popririi către destinatari, funcţionarul public va primi din 

partea compartimentului Registratură exemplarul 2 al tuturor documentelor transmise către 

destinatari. 

9) Comunicarea documentelor popririi se va face în conformitate cu prevederile P.O. 

Comunicarea actelor administrative. 

10) În situaţia în care adresa de înfiinţare a popririi nu este confirmată de primire de către terţul 

poprit, funcţionarul public va face verificări pentru clarificarea şi stabilirea sediului social al 
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terţului poprit. După clarificare, funcţionarul public va retrimite adresa de înfiinţare a popririi, 

împreună cu adresa de înaintare a adresei de înfiinţare a popririi la noul sediu social. 

11) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi este confirmată de primire de către terţul poprit, 

funcţionarul public va consulta zilnic evidenţa privind plăţile efectuate de către contribuabili 

pentru a identifica eventualele plăţi făcute după înfiinţarea popririi (plăţi benevole din partea 

contribuabilului sau viramente bancare efectuate de către terţul poprit). Dacă după 45 de  zile de 

la confirmarea de primire din partea terţului poprit a adresei de înfiinţare a popririi, nu există 

viramente din partea terţului poprit, contribuabilul nu a achita prin plăţi benevole obligaţiile 

fiscale restante, iar terţul poprit nu a adus la cunoştinţa organului de executare că nu datorează 

sume de bani sau nu are în evidenţă conturi bancare al căror titular să fie debitorul urmărit, 

funcţionarul public va proceda la emiterea deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu 

debitorul, în conformitate cu prevederile P.O. Decizia de raspundere solidara. 

12) În cazul în care, după înfiinţarea popririi, contribuabilul urmărit a achitat integral obligaţiile 

fiscale restante menţionate în titlul executoriu anexat adresei de înfiinţare a popririi sau terţul 

poprit a efectuat prin plată sau plăţi viramentul obligaţiei fiscale restante menţionată în titlul 

executoriu, în maxim 2 zile lucrătoare de la momentul achitării integrale, funcţionarul public va 

întocmi decizia de ridicare a măsurilor de executare silită şi o adresă de desfiinţare a popririi. 

Ambele documente, emise în dublu exemplar, vor fi transmise către responsabilul I.T.L. Decizia 

de ridicare a măsurilor de executare silită va fi transmisă către debitorul urmărit iar adresa de 

desfiinţare a popririi va fi transmisă către terţul poprit, în conformitate cu prevederile P.O. 

Comunicarea actelor administrative. Despre măsura emiterii deciziei, funcţionarul public va 

face menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice şi 

în Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită a 

persoanelor fizice/juridice întocmite. 

13) La final, funcţionarul public va indexa diverse adrese/Adresa de înfiinţare a popririi asupra 

disponibilităţilor băneşti/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor 

de executare silită/Extrasul de registru din serviciul Recom online al Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi le va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI 

1 Compartiment Registratură  Î/Ex      

2 Primar  A     

3 Responsabil I.T.L..   V/R    

4 Compartiment Impozite si taxe pe linie de 
Urmărire şi executare silită 

  
 V/E   

5 Compartiment Impozite si taxe pe linie de 
Preluare-Verificare-Implementare/Remitere 
amenzi 

  
  E  

6 Compartiment Arhivare       Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea responsabilului I.T.L. diverse 

adrese, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le 

ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de 

Urmărire şi executare silită, primeşte din partea responsabilului I.T.L. Adresa de 

înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti /Titlul executoriu/Înştiinţarea 

poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de executare silită, le înregistrează, le 

transmite Primarului în vederea semnării, le ştampilează şi le remite către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de  Urmărire şi executare silită, 

primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi 

executare silită diverse adrese/Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor 

băneşti/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de 

executare silită înregistrate, semnate şi ştampilate şi le transmite către destinatar. 

9.1.1.2. Primarul – primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese, le 

semnează, şi le remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea 
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compartimentului Registratură Adresa de înfiinţare a popririi asupra 

disponibilităţilor băneşti/Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind 

ridicarea măsurilor de executare silită, le semnează şi le remite către acelaşi 

compartiment. 

9.1.1.3. Responsabil I.T.L.  – întocmeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către 

bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zone şi o repartizează 

către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, 

primeşte Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/Decizia 

privind ridicarea măsurilor de executare silită de la compartimentul Impozite si taxe 

cu atributii de Urmărire şi executare silită, le semnează şi le transmite către 

compartimentul Registratură, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe 

cu atributii de  Urmărire şi executare silită diverse adrese/Titlul 

executoriu/Înştiinţarea poprire, le verifică şi le transmite către compartimentul 

Registratură, coordonează şi verifică activitatea de executare silită prin poprire la 

angajator a sumelor ce se cuvin debitorilor. 

9.1.1.4. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

primeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale 

persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zona repartizată de la responsabilul 

I.T.L., analizează rolul nominal unic, emite somaţia însoţită de titlu executoriu, 

întocmeşte diverse adrese/Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor 

băneşti /Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind ridicarea măsurilor de 

executare silită şi le transmite către responsabilul I.T.L., transmite către 

compartimentul Registratură diverse adrese/Adresa de înfiinţare a popririi asupra 

disponibilităţilor băneşti /Titlul executoriu/Înştiinţarea poprire/Decizia privind 

ridicarea măsurilor de executare silită înregistrate, semnate şi ştampilate în vederea 

comunicării către destinatar, face xerocopii după titlurile executorii şi le certifică 

de conformitate cu originalul, face menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând 

popririle înfiinţate persoanelor fizice, consultă dosarul de executare, indexează 

documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 
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9.1.1.5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi - primeşte din partea compartimentului Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită o xerocopie conformă cu originalul 

după Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită şi debitează cheltuielile 

de executare la rolul nominal unic al debitorului urmărit. 

9.1.1.6. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face 

menţiuni în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de 

executare ale persoanelor fizice/juridice, primeşte adrese împreună cu toate 

documentele anexate de la compartimentul Urmărire şi executare silită, indexate şi 

le arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

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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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

EMITEREA DECIZIEI DE RASPUNDERE SOLIDARA A TERTULUI POPRIT 
CU DEBITORUL URMARIT 

 

 

 

 

P.O. CIT 19 
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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 
Roman 

Mădălina Elena 
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 modul de emitere a deciziei de răspundere solidară a 

terţului poprit cu debitorul urmărit, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în 

vederea realizării programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de emitere a deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu 

debitorul urmărit, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de emitere a deciziei 

de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit. 

 

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 deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de emitere a deciziei de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit. 
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5. Domeniul de aplicare 

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

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de emitere a deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de emitere a deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit se 

delimitează explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

o Compartimentul Registratură; 

o Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

o Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei; 

o Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi;  
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6. Documente de referinta 

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; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 O.G. nr. 27/2002, actualizata 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

 Codul de procedură civilă. 

 

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 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de emitere a deciziei de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul 

compartimentului Impozite si taxe pe linie de Urmărire şi executare silită. 

 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Referat privind necesitatea emiterii deciziei de răspundere solidară a terţului 

poprit cu debitorul urmărit, este emis în cadrul C.I.T. 

2. Decizie de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit (formular ITL 

– 083), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice/juridice, 

este emis în cadrul C.I.T. 

4. Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de răspundere solidară a terţului poprit 

cu debitorul urmărit emise, este emis în cadrul C.I.T. 

5. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, este 

întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de emitere a deciziei de răspundere solidară a terţului 

poprit cu debitorul urmărit este prezentat la pct. 9.1. 

 

8.3.Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 
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dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4.Modul de lucru 

 Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către terţul poprit. 

În acest sens, terţul poprit este obligat să înregistreze atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a 

popririi. 

După înfiinţarea popririi, terţul poprit este obligat : 

a. să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, 

suma reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de executare. 

b. să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înştiinţând despre aceasta 

organul de executare. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, terţul poprit îi va 

anunţa în scris despre aceasta pe creditori şi va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de 

preferinţă. 

În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, sumele 

existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt 

indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de 

înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu procedează la decontarea documentelor 

de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile 

acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu 

excepţia : 

a. sumelor necesare plăţii drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor 

aferente acestora, reţinute la sursă. 
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b. sumelor necesare plăţii accizelor de către antrepozitarii autorizaţi. În acest caz, debitorul 

va prezenta unităţii bancare odată cu dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu 

originalul, a autorizaţiei de antrepozitar. 

c. sumelor necesare plăţii accizelor, în numele antrepozitarilor autorizaţi, de către 

cumpărătorii de produse energetice. 

d. sumelor necesare plăţii impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de care depinde menţinerea 

valabilităţii înlesnirii. În acest caz, debitorul va prezenta unităţii bancare odată cu 

dispoziţia de plată şi copia certificată, conform cu originalul, a documentului prin care 

s-a aprobat înlesnirea la plată. 

Pe perioada popririi asigurătorii, băncile acceptă plăţi din conturile debitorilor dispuse pentru 

stingerea sumelor prevăzute la alineatul precedent, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale 

aferente bugetelor administrate de organul fiscal care a înfiinţat poprirea. 

În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, băncile vor urmări executarea 

acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. 

Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage nulitatea oricărei plăţi. În acest caz, 

răspund solidar cu debitorul terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 236 alin. (9), (11), (13) şi (18) 

din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

Organul fiscal va întocmi o decizie în care vor fi arătate motivele de fapt şi de drept pentru care 

este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului 

fiscal. 

Decizia aprobată potrivit alineatului precedent constituie titlu de creanţă privind obligaţia la 

plată a persoanei răspunzătoare şi va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 alin. (2), şi 

următoarele: 

a. denumirea organului fiscal emitent. 

b. data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele. 

c. datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, 

după caz. 

d. obiectul actului administrativ fiscal. 
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e. motivele de fapt. 

f. temeiul de drept. 

g. numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii. 

h. Semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si 

ştampila organului fiscal emitent. 

i. posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 

se depune contestaţia. 

j. menţiuni privind audierea contribuabilului. 

Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile 

acesteia. 

Titlul de creanţă se comunică persoanei obligate la plată. Dispoziţiile art. 156 alin. (1) din Legea. 

Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sunt aplicabile în mod corespunzător. 

Titlul de creanţă comunicat poate fi atacat în condiţiile legii. 

 

Activitatea de emitere a deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit se 

desfăşoară în mai multe etape, după cum urmează : 

1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire 

şi executare silită face verificări la rolul nominal unic al contribuabilului analizat din 

aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, în dosarul de executare 

al debitorului urmărit şi în Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate 

persoanelor fizice/juridice şi identifică acele popriri înfiinţate care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii : 

a) Terţul poprit a confirmat de primire adresa de înfiinţare a popririi însoţită de titlu 

executoriu. 

b) Terţul poprit nu a înştiinţat organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani 

debitorului urmărit şi nu a invocat alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi. 

c) Terţul poprit nu a reţinut şi virat până la o treime din sumele urmăribile datorate 

periodic debitorului urmărit, în cazul veniturilor urmăribile de natura salariului sau 

pensiei sau nu a reţinut şi virat integral orice sumă de bani intrată în contul bancar 

al debitorului după data înfiinţării popririi. 
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d) Debitorul urmărit nu a achitat integral obligaţiile de plată restante menţionate în 

titlul executoriu anexat adresei de înfiinţare a popririi. 

2) După identificarea popririi şi în cazul în care debitorul urmărit a achitat parţial obligaţiile 

fiscale restante menţionate în titlul executoriu anexat adresei de înfiinţare a popririi, 

funcţionarul public va proceda la actualizarea acestor obligaţii fiscale până la data 

întocmirii Deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul. 

3) Înainte de întocmirea Deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul, 

funcţionarul public va verifica personal în dosarul de executare al debitorului urmărit 

prezenţa adresei de înfiinţare a popririi şi a adeverinţei de confirmare de primire prin care 

se atestă primirea de către terţul poprit a adresei de înfiinţare a popririi. 

4) Consultând toate documentele popririi înfiinţate analizate, funcţionarul public va întocmi 

Referatul privind necesitatea emiterii deciziei de răspundere solidară a terţului 

poprit cu debitorul urmărit, în care va relata situaţia de fapt. Referatul va fi semnat 

pentru întocmire, ştampilat cu ştampila personală şi transmis către responsabilul I.T.L. 

5) Pentru toate documentele emise în cadrul activităţii de emitere a deciziei de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit şi transmise către debitor sau către terţi cu 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, funcţionarul public va întocmi Procesul-

verbal privind cheltuielile de executare silită pe care îl va înainta către compartimentul 

Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi în 

vederea debitării cheltuielilor de executare la rolul nominal unic al terţului poprit, în 

conformitate cu prevederile procedurii operaţionale P.O. Intocmirea procesului verbal 

privind cheltuielile de executare silită. Cheltuielile de executare menţionate în procesul-

verbal vor fi trecute în Decizia de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul 

urmărit. 

6) După aprobarea referatului de către Primar, funcţionarul public va emite în dublu exemplar 

Decizia de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit. Decizia nu este 

emisă automat din aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale. În 

decizie se vor cuprinde acele obligaţii fiscale menţionate în adresa de înfiinţare a popririi 

diminuate sau nu cu eventuale plăţi sau borderouri de scădere. Plăţile parţiale efectuate de 

debitorul urmărit după data înfiinţării popririi vor fi analizate strict pe aceleaşi conturi 
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bugetare unde figurau de plată în adresa de înfiinţare a popririi. După emitere, decizia va 

fi semnată pentru întocmire, ştampilată cu ştampila personală şi transmisă către 

responsabilul I.T.L. 

7) După înregistrare, aprobare, semnare şi ştampilare, funcţionarul public va transmite 

Decizia de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul către compartimentul 

Registratură în vederea comunicării către destinatar, în conformitate cu prevederile P.O. 

Comunicarea actelor administrative. 

8) Despre măsura emiterii deciziei, funcţionarul public va face menţiuni în Tabelul 

centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor fizice/juridice şi în Tabelul 

centralizator cuprinzând deciziile de răspundere solidară a terţului poprit cu 

debitorul urmărit emise. 

9) La final, funcţionarul public va indexa Referatul privind necesitatea emiterii deciziei de 

răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit şi Decizia de răspundere solidară 

a terţului poprit cu debitorul urmărit şi le va transmite compartimentului Arhivare în 

vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII VIII 

1 Compartiment Registratură  Î/Ex        

2 Primar  A       

3 Responsabil I.T.L.     V    

4 Compartiment Impozite si taxe pe linie 
de Urmărire şi executare silită 

 
  

 
 V/E   

7 
Compartiment Impozite si taxe pe linie 
de Preluare-Verificare-
Implementare/Remitere amenzi 

 
  

 
  

E 
 

8 Compartiment Arhivare         Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea responsabilului I.T.L. Referatul 

privind necesitatea emiterii deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul 

urmărit, îl înregistrează şi îl transmite către Primar în vederea aprobării şi semnării, îl 

ştampilează şi îl remite către compartimentul Impozite sit axe cu atributii de  Urmărire 

şi executare silită, primeşte din partea responsabilului I.T.L. Decizia de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit, o înregistrează, o transmite către Primar 

în vederea semnării, o ştampilează şi o remite către compartimentul Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din partea compartimentului Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită Decizia de răspundere solidară a terţului 

poprit cu debitorul urmărit înregistrată, semnată şi ştampilată şi o transmite către 

destinatar. 

9.1.2. Primarul – primeşte din partea compartimentului Registratură Decizia de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit, o semnează şi o remite către acelaşi 

compartiment. 
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9.1.3. Responsabil I.T.L. – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii 

de Urmărire şi executare silită Referatul privind necesitatea emiterii deciziei de 

răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit şi Decizia de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul, le verifică şi le transmite către compartimentul 

Registratură, coordonează şi verifică activitatea de emitere a deciziei de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit. 

9.1.4. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

întocmeşte Referatul privind necesitatea emiterii deciziei de răspundere solidară a 

terţului poprit cu debitorul urmărit şi Decizia de răspundere solidară a terţului poprit cu 

debitorul, le semnează şi le transmite către responsabilul I.T.L., transmite către 

compartimentul Registratură Decizia de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul 

urmărit înregistrată, semnată şi ştampilată în vederea transmiterii către destinatar, face 

menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând popririle înfiinţate persoanelor 

fizice/juridice şi în Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de răspundere solidară a 

terţului poprit cu debitorul urmărit emise, consultă dosarul de executare, indexează 

documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

9.1.5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi – primeşte din partea compartimentului Impozite si 

taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită o xerocopie conformă cu originalul după 

Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită şi debitează cheltuielile de 

executare la rolul nominal unic al terţului poprit urmărit. 

9.1.6. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni 

în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice/juridice, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită Referatul privind necesitatea emiterii deciziei de 

răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit şi Decizia de răspundere 

solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit, împreună cu toate documentele anexate, 

indexate şi le arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

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  

 
 


