
Denumirea autoritatii publice 

 

 

COMUNA PORUMBACU DE JOS 

APROB, 

PRIMAR, 

POSA GEORGETA 

MARIA 

Compartiment financiar contabil, impozite si taxe   

 

 

FIŞA POSTULUI 

 

Informaţii generale privind postul  

1. Denumirea postului INSPECTOR, CLASA I, GRAD ASISTENT 

2. Nivelul postului DE EXECUTIE 

3. Scopul principal al postului : - implementarea prevederilor legale privind impozitele si taxele locale 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 

1. Studii de specialitate : studii universitare de licentă absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă in 

domeniul stiinte economice 

2. Perfecţionări (specializări)  

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

4. Limbi străine3) (necesitate şi nivel4) de cunoaştere)............................................................................. 

5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  

- asumarea responsabilitătilor, adaptabilitatea, capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a 

experientei dobândite in scopul realizării obiectivelor trasate prin fisa postului si de organele ierarhice 

superioare; 

-capacitatea de a rezolva problemele, de implementare, de analiza si sinteza, creativitate si spirit de 

initiativă; 

-capacitate de planificare si de a actiona strategic, capacitate de comunicare, de lucru in echipa 

-capacitatea de a respecta si a se încadra in termenele solicitate de superiori pentru îndeplinire 

a sarcinilor de serviciu, 

-competenta in redactare. 

-abilitati in utilizarea calculatorului 

-respect fata de lege, loialitate fata de interesele serviciului 

6. Cerinţe specifice5) -disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii; 

-cunoasterea legislatiei in domeniu. 

7. Competenţa managerială -  

Atribuţiile postului6):  

 

1. Intocmeste rapoarte cu privire la actualizarea si stabilirea impozitelor si taxelor ce constituie 

baza de pornire in dimensionarea veniturilor bugetului local, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare; 

2. Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare si stabilire a impozitelor si 

taxelor locale, datorate de persoanele fizice/juridice; 

3. Urmareste intocmirea si depunerea in termenele prevazute de lege a declaratiilor de 

impunere de catre contribuabili (persoane fizice/juridice); 

4. Gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil; 

5. Verifica periodic persoanele fizice/juridice aflate in evidenta, detinatoare de bunuri supuse 

impozitelor si taxelor, asupra sinceritatii declaratiilor de impunere, modificarile intervenite 

operand dupa caz, diferentele fata de impunerile initiale, pentru incasarea acestora la termen; 

6. Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor contribuabililor care incalca 

legislatia fiscala si ia toate masurile pentru inlaturarea deficientelor constatate. 



7. Identifica, sanctioneaza si impune persoanele ce detin bunuri impozabile care nu au fost 

declarate, prin actiunii proprii sau in colaborare cu celelalte compartimente din cadrul 

institutiei, propunand masurile necesare pentru inlaturarea acesteia. 

8. Tine evidenta debitorilor din impozite si taxe, modificarile debitelor initiale, analizeaza 

fenomenele rezultate din aplicarea legislatiei fiscale si informeaza operativ conducerea 

asupra problemelor deosebite propunand masurile ce se impun. 

9. Analizeaza, cerceteaza si solutioneaza cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor 

la persoanele fizice/juridice. 

10. Asigura coordonarea generala si aplicarea unitara a legislatiei cu privire la impozitele si 

taxele datorate de persoanele fizice/juridice. 

11. Verifica si solutioneaza, dupa caz, contestatiile facute de contribuabili persoane 

fizice/juridice pe linia impozitelor si taxelor. 

12. Intocmeste si gestioneaza dosarele fizice pentru persoane fizice/juridice. 

13. Face propuneri de solutionare a sesizarilor in functie de situatia de fapt si de drept, 

verificand in teren aspectele sesizate, efectuand corecturile necesare la valoarea de 

impunere, impozite sau taxe in termenele prevazute de lege. 

14. Intocmeste si elibereaza certificate fiscale si adeverinte de stare materiala la cererea 

contribuabililor persoane fizice/juridice. 

15. Intocmeste si comunica somatiile de plata. 

16. Face propuneri cu privire la debitorii insolvabili sau disparuti in vederea scaderii acestor 

debite. 

17. Raspunde de tinerea corecta si la zi  a evidentei primare privind activitatile de incasari si 

plati prin casiere. 

18. Efectueaza toate operatiunile legate de incasarea veniturilor provenite din taxe autofinantate 

si taxe stabilite prin hotarari ale consiliului local. 

19. Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate de la debitori, conform 

documentelor prezentate. 

20. Incaseaza sumele de bani de la debitori, prin numararea faptica, in prezenta acestora 

21. Intocmeste zilnic Registrul de casa 

22. Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi in conturile institutiei. 

23. Respecta plafonul de casa, plafonul de plati/zi si incasarea maxima/client/zi, conform 

legislatiei in vigoare. 

24. Raspunde de exactitatea datelor din documentele intocmite. 

25. Elibereaza numerar din casierie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de 

ordonatorul principal de credite sau inlocuitorul desemnat. 

26. Are obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organului de 

control a tuturor documentelor contabile, evidentelor si a oricaror altor elemente materiale 

sau valorice solicitate pe care le detin, in vederea cunoasterii realitatii surselor impozabile 

sau taxabile. 

27. Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse. 

28. Studiaza legislatia in vigoare cu privire la disciplina financiar-contabila si administratie 

publica locala, pentru insusire si aplicare corecta. 

29. Respecta cu strictete procedurile de lucru. 

30. Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau stabilite prin dispozitie de Primarul 

comunei Porumbacu de Jos. 

31. Inlocuieste si este inlocuit de catre inspectorul din cadrul Compartimentului financiar 

contabil, impozite si taxe. 

32. Insuseste si aplica normele si regulile de securitate si igiena a muncii specifice activitatii 

desfasurate, precum si normele de stingere a incediilor. 

33. Angajatul se obliga sa duca la indeplinire atributiile mai sus mentionate in conformitate cu 

prevederile Regulamentulului (UE) nr.679/2016  privind protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date 

si sa prelucreze datele personale cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure 

confidentialitatea, securitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

  



-Responsabilităţi în domeniul Sistemului de Control Managerial privind organizarea, 

implementarea si menţinerea unui sistem de control intern/managerial în cadrul Comunei 

Porumbacu de Jos, astfel: 

-asigură dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul structurii din  

care face parte; 

-elaborează proceduri pentru activităţile ce sunt necesar a fi procedurate în vederea  

asigurării dezvoltării SCIM la nivelul structurii din care fac parte; 

-identifică riscurile asociate activiăţilor pe care le dezvoltă în vederea realizării  

obiectivelor specifice structurii din care fac parte; 

-evaluează gradul de risc pentru activităţile pe care le dezvoltă în vederea realizării  

obiectivelor specifice; 

-propun măsuri pentru diminuarea riscurilor identificate şi le înaintează conducerii  

spre avizare;   

 

Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 

1. Denumire  INSPECTOR 

2. Clasa   I 

3. Gradul profesional7) ASISTENT 

4. Vechimea în specialitate necesară minim 1 ani   

Sfera relaţională a titularului postului 

1. Sfera relaţională internă: 

a) Relaţii ierarhice: 

- subordonat faţă de    PRIMAR 

- superior pentru.................................................................................................................... 

b) Relaţii funcţionale: cu toate compartimentele Primariei comunei Porumbacu de Jos 

c) Relaţii de control:............................................................................................................... 

d) Relaţii de reprezentare:..................................................................................................... 

2. Sfera relaţională externă: 

a) cu autorităţi şi instituţii 

publice:.................................................................................................................................. 

b) cu organizaţii internaţionale:................................................................................................ 

c) cu persoane juridice 

private:.................................................................................................................................. 

3. Limite de competenţă8)........................................................................................................ 

4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: preia atributiile colegilor de compartiment pe timpul concediilor de 

odihna sau incapacitate temporara de munca. 
__________ 
1) Se va completa cu numele şi funcţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice. Se va semna de 

către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi se va ştampila în mod obligatoriu. 
2) Se va completa cu informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de lege şi stabilite la nivelul 

autorităţii sau instituţiei publice pentru ocuparea funcţiei publice corespunzătoare. 
3) Dacă este cazul. 
4) Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" şi "vorbit", după cum urmează: "cunoştinţe 

de bază", "nivel mediu", "nivel avansat". 
5) De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în 

anumite condiţii. 
6) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 

concordanţă cu specificul funcţiei publice corespunzătoare postului. 
7) Se stabileşte potrivit prevederilor legale. 



8) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi 

revin. 

Întocmit de9): 

1. Numele şi prenumele : SITTERLI OVIDIU IOAN 

2. Funcţia publică de conducere :    SECRETAR GENERAL 

3. Semnătura 

4. Data întocmirii                               

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului 

1. Numele şi prenumele   

2. Semnătura 

3. Data                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


