
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA

COMUNA CRUCEA

PRIMAR

D I S P O Z I T I A NR. 4
privind organizarea activitatii de recuperare creante fiscale

Primarul comunei Crucea, judetul Constanta, Gheorghe FRIGIOI,
Având în vedere:

- referatul secretarului comunei privind procedurile legale de inregistrare, urmarire si
incasare a a creantelor bugetului local in cadrul termenului de prescriere,
- Decizia nr.67/2014 a Camerei de Conturi Constanta privind inlaturarea deficientelor
constatate in urma actiunii de audit financiar asupra contului de executie bugetara pe anul
2013 la UATC Crucea;

In conformitate cu prevederile Cap.VIII din O.G nr.92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul art.68 alin 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,cu
republicata cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.1.Începând cu data de 15 ianuarie 2015, activitatea de recuperare a creantelor
bugetare datorate de persoanele fizice si juridice inscrise in evidenta fiscala va fi desfasurata
de Buriu Anda , inspector in cadrul compartimentului contabilitate si Ilie Mirela, referent in
cadrul compartimentului implementare proiecte cu finantare externa .

Art.2 Persoanele nominalizate in art.1 vor desfăşoară activitatea de executare silită în
conformitate cu O.G. nr.92/2003 privind administrarea creanţelor bugetelor locale, după cum
urmează:

 preia de la inspectorii din cadrul compartimentului contabilitate care se ocupa cu
evidenţa şi incasarea veniturilor respectiv constatare, impunere, control, situaţiile
privind obligaţiile scadente şi neachitate în cazul persoanelor fizice şi al persoanelor
juridice;

 ţine evidenţa nominală legată de activitatea de
executare silită, separat pentru persoane fizice şi persoane juridice;

 întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru persoane fizice şi juridice care au
obligaţii scadente neachitate;

 întocmeşte documentaţia în vederea aplicării măsurilor de executare silită prin poprire
şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i revin;

 aplică măsurile de sancţionare asupra terţului poprit în cazul nerespectării de către
acesta a obligaţiilor ce-i revin, conform actelor normative menţionate;

 aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor mobile şi întocmeşte
documentaţia corespunzătoare referitoare la sechestrarea şi valorificarea acestora;

 aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor imobile şi întocmeşte
documentaţia corespunzătoare referitoare la identificarea şi valorificarea acestora;



 urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită;
 urmăreşte contestaţiile efectuate cu privire la executarea silită;
 urmăreşte modul de aplicare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare aprobate de

Consiliul Local;
 aplică procedurile de insolvabilitate prevăzute de O.G. nr. 92/2003 şi întocmeşte

documentaţia corespunzătoare;
 întocmeşte şi verifică poziţiile fiscale pentru care întocmeşte certificate fiscale;
 întocmirea proceselor - verbale privind afişarea publicaţiei de vânzare a bunurilor

mobile şi imobile.
Art.3.Pentru remediere deficientelor constatate de Camera de Conturi Constanta in urma

actiunii de audit financiar asupra contului de executie bugetara pe anul 2013 la UATC Crucea,
persoanele nominalizate la art.1 al prezentei dispozitii vor proceda la:

- verificare perioadei de prescriptie aferente debitelor restante inregistrate, clarificarea
situatiei si incasarea acestora;

- stabilirea in termen de 15 zile de la primirea prezentei dispozitii a unui calendar
privind colectarea debitelor restante precum si a unui program de inspectie fiscala , in
vederea prevenirii cresterii debitelor restante in ceea ce priveste persoanele juridice,
care va fi comunicat ordonatorului de credit .

Art.4. Preznta dispozitie va fi cominicata de catre secretarul comunei persoanelor
nominalizate la art.1, compartimentului contabilitate si Institutiei Prefectului Judetul
Constanta .

Crucea- 08.01.2015

PRIMAR,

Gheorghe FRIGIOI Avizez pentru legalitate,
SECRETAR,

Reveicuta GURGU
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NR

CRT.

NUME SI PRENUME FUNCTIA SEMNATURA DE
PRIMIRE

1. Buriu Anda inspector

2. Ilie Mirela referent

3. Diaconu Dorina inspector

4. Ilie Simona inspector
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privind activitatea de inregistrare, urmarire si incasare a a creantelor bugetului local in
cadrul termenului de prescriere

Subsemnata Gurgu Reveicuta, secretarul comunei crucea, judetul Constanta , va aduc
la cunostinta urmatoarele:

 Urmare aplicarilor procedurilor de audit asupra categoriilor de operatiuni
reprezentand venituri la bugetul local al UATC Crucea , cu privire la executarea silita a
contribuabililor care inregistreaza debite restante , a rezultat faptul ca in cadrul
compartimentului contabilitate nu s-au intreprins toate masurile de executare silita a
creantelor bugetare prevazute de normele legale.Din analiza listei de ramasite inregistrata la
inceputul si sfarsitul anului 2013, a creantelor bugetare datorate de persoanele fizice si
juridice inscrise in evident fiscala rezulta ca unele din acestea au o vechime mai mare de 5
ani si pentru care nu au fost luate masuri de intrerupere a termenului de prescriptive .

Abaterea s-a produs pe fondul neresepectarii prevederilor art.136, alin 2,
art.136^art.142 din OG 92/2003.

 Avand in vedere acestea este necesar sa dispuneti pentru:
- organizarea activitatii de executare silita a creantelor fiscal , corespunzator

prevederilor din Codul Fiscal;
- verificare perioadei de prescriptie aferente debitelor restante inregistrate,

clarificarea situatiei si incasarea acestora;
- stabilirea in termen de 15 zile de la primirea prezentei dispozitii a unui calendar

privind colectarea debitelor restante precum si a unui program de inspectie fiscal , in
vederea prevenirii cresterii debitelor restante in ceea ce priveste persoanele juridice
care va fi comunicat ordonatorului de credit .

Propun ca Buriu Anda , inspector compartiment contabilitate si ilie Mirela, referent in
cadrul compartimentului implementare proiecte cu finantare externa sa desfasoare
activitatea de recuperare creante fiscal, care sa indeplineasca urmatoarele atributii:

 preia de la inspectorii din cadrul compartimentului contabilitate care se ocupa cu
evidenţa şi incasarea veniturilor respectiv constatare, impunere, control, situaţiile
privind obligaţiile scadente şi neachitate în cazul persoanelor fizice şi al persoanelor
juridice;

 ţine evidenţa nominală legată de activitatea de executare silită, separat pentru
persoane fizice şi persoane juridice;

 întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru persoane fizice şi juridice care au
obligaţii scadente neachitate;



 întocmeşte documentaţia în vederea aplicării măsurilor de executare silită prin
poprire şi urmăreşte ducerea la îndeplinire de către terţul poprit a obligaţiilor ce-i
revin;

 aplică măsurile de sancţionare asupra terţului poprit în cazul nerespectării de către
acesta a obligaţiilor ce-i revin, conform actelor normative menţionate;

 aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor mobile şi întocmeşte
documentaţia corespunzătoare referitoare la sechestrarea şi valorificarea acestora;

 aplică măsurile legale cu privire la executarea silită a bunurilor imobile şi întocmeşte
documentaţia corespunzătoare referitoare la identificarea şi valorificarea acestora;

 urmăreşte eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită;
 urmăreşte contestaţiile efectuate cu privire la executarea silită;
 urmăreşte modul de aplicare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare aprobate de

Consiliul Local;
 aplică procedurile de insolvabilitate prevăzute de O.G. nr. 92/2003 şi întocmeşte

documentaţia corespunzătoare;
 întocmeşte şi verifică poziţiile fiscale pentru care întocmeşte certificate fiscale;
 întocmirea proceselor - verbale privind afişarea publicaţiei de vânzare a bunurilor

mobile şi imobile.

SECRETAR,

Reveicuta GURGU


