
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 SUPERIOR 

2. Nivelul postului DE EXECUTIE 

3. Scopul principal al postului: - indeplinirea sarcinilor si atributiilor de executare silita conform prevederilor 

legale in vigoare 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului2) 

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

din domeniile: stiinte administrative/stiinte economice/stiinte juridice 

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. Primește și rezolvă corespondența repartizată spre soluționare, cu privire la urmărirea și 

încasarea debitelor neachitate în termen; 

2. Analizeaza, verifică și prezintă conducerii,  în cadrul competențelor, propuneri în legatură cu 

acordarea de amânări, eșalonări, reduceri, scutiri de impozite, taxe și majorări de întârziere 

în conformitate cu prevederile legale; 

3. Urmărește modul de aplicare  a obligațiilor bugetare privind acordari de amânări, eșalonări, 

reduceri, scutiri de impozite, taxe și majorări de întârziere,  aprobate de Consiliul Local; 

4. Preia de la inspectorul din cadrul Compartimentului financiar contabil, situațiile privind 

obligațiile scadente și neachitate în cadrul persoanelor fizice și juridice, verifică modul de 

evidențiere, urmărire și clarificare a debitelor restante, precum, și compensarea plusurilor cu 

sumele restante pentru lichidarea pozitiilor de rol; 

5. Organizează, execută și verifică, în teritoriu, activitatea de executare  silită, a bunurilor și 

veniturilor persoanelor fizice și juridice, pentru realizarea impozitelor și taxelor neachitate în 



termen și a creanțelor bugetare locale,  constatate prin titluri executorii ce intră în 

competențele organelor fiscale în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind 

administrarea creanțelor bugetare locale; 

6. Ține evidența nominală legală de activitatea de executare silită, separat pentru persoane 

fizice și juridice; 

7. Verifica respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii 

bugetului, aplică și urmărește respectarea popririlor înființate și înaintate către terții popriți 

și stabilește, după caz, măsuri legale pentru executarea acestora pentru nerespectarea 

obligațiilor ce le revin; 

8. Transmite titluri executorii pentru înscrierea în Arhiva Electronică de garanții reale 

mobiliare; 

9. Urmărește permanent situația sumelor restante și dispune măsuri pentru lichidarea acestora;  

10. Identifică conturi în lei și valută ale debitorilor persoane fizice și juridice, precum și alte 

venituri ale debitorilor în vederea aplicării procedurilor de executare silită ; 

11. Aplică măsurile privind executare silită a bunurilor mobile/imobile, efectuează sechestre, 

atunci când este cazul, sigilează bunurile mobile și imobile, precum și depozitarea bunurilor 

sechestrate și întocmește documentația corespunzătoare referitoare la identificarea și 

valorificarea acestora; 

12. Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitatea a sechesterlor și 

sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile , precum și a procesului verbal de 

adjudecare a bunului imobil în cazul vânzării cu plata în rate. 

13. Verifică documentațiile și propunerile privind debitorii insolvabili, dispăruți, debitorilor 

radiați sau/și lichidați și dacă le găsește întemeiate, le avizează favorabil și le prezintă spre 

aprobare conducerii, sau în caz contrar, dispune să se facă cercetări suplimentare; 

14. Colectează informații de la instituțiile abilitate și întocmește dosarele de insolvență ale 

contribuabililor, întocmește dosarele pentru preschimbarea amenzilor în muncă în folosul 

comunității.  

15. Urmărește eliberarea și distribuirea sumelor realizate prin executare silită, inclusiv 

repartizarea sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate potrivit ordinii de 

preferință prevăzută de lege; 

16. Răspunde și participă efectiv alături de organele de încasare la aplicarea gradelor de 

urmărire silită a veniturilor și bunurilor debitorilor care nu și-au achitat la termen obligațiile 

fiscale; 

17. Aplică procedurile de insolvabilitate prevăzute de lege și întocmește documentația 

corespunzătoare;  

18. Colaborează cu executorii judecătorești și bancari , administratori judiciari, lichidatori în 

vederea înscrierii în timp real la masa credală, având în vedere competența lărgită de 

executare pe care  o au aceștia; 

19. Întocmește dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unități administrativ 

teritoriale și asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor , 

confirmarea și debitarea amenzilor , despăgubirilor , imputațiilor și a altor venituri primite 

de la alte organe a căror executare silită se face prin organele fiscale; 

20. Urmărește încasarea veniturilor fiscale în termenul de prescripție și stabilește măsuri de 

recuperare a debitelor prescrise din culpa organelor de urmărire și încasare, unde este cazul; 

21. Contribuie la respectarea disciplinei, la existența unui climat de muncă corespunzător , la 

păstrarea secretului de serviciu sau profesional; 

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

contabil, impozite si taxe; 

23. Respecta cu strictete procedurile de lucru. 

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

comunei Porumbacu de Jos. 

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

desfasurate, precum si normele de stingere a incediilor. 

26. Angajatul se oblige 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) SUPERIOR 

4. Vechimea în specialitate necesară minim 7 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                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


