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    JUDEȚUL BOTOȘANI 

   COMUNA ROMÂNEȘTI 

      CONSILIUL LOCAL 

 

  

                                             H O T Ă R Â R E 
Prin care Consiliul local ia act de Raportul privind activitatea de încasare impozite și taxe 

locale pentru anul 2019 

            Consiliul local al comunei Românești,județul Botoșani, întrunit în şedinţă ordinară în data 

de 23 martie 2020; 

Analizând Referatul de aprobare nr.1043/25.02. 2020 al Primarului comunei 

Românești                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

,județul Botoșani  și Raportul de specialitate nr.1044/25.02.2020 al compartimentului 

contabilitate, impozite, taxe și urbanism din aparatul de specialitate primarului comunei 

Româneșțti ; 

În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare ; ale art.129 alin.(4) lit ,,a ,, din Codul 

Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019; 

În temeiul  art.196 alin.(1 )lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art.1. Consiliul local ia act de  Raportul de activitate al compartimentului 

contabilitate, impozite taxe și urbanism din cadrul Primăriei comunei Românești, județul 

Botoșani,privind încasarea de impozite și taxe locale pentru anul 2019,  conform anexei nr.1   

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Instituției Prefectului , județul Botoșani, 

Primarului  și compartimentului contabilitate , impozite, taxe și urbanism și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției. 

 
    PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ, 

Consilier,  

    Nelu  NANIA                                                                CONTRASEMNEAZĂ,  

                                               SECRETAR    GENERAL , 

                                                    Magdalina  RUSU 

 

 

 

 

 

 Românești/23.03.2020 

  Nr. 20. 
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ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI 

PRIMĂRIA COMUNEI ROMÂNEȘTI 

Tel:0231/565080, fax:0231/565205  

Email:primaria.romanesti@yahoo.com, 

http://www.comunaromanesti.ro/   
 

 

                                                                           Anexa nr.1 la HCL nr.20/23.03.2020 

 
 
 
 
 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 
COMPARTIMENTULUI Impozite si taxe 

locale din cadrul PRIMARIEI 
COMUNEI Romanesti judetul 

botoSANI 

2019 
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Compartimentul Impozite si Taxe Locale al U.A.T.Românești, prin serviciile 

sale de specialitate, asigura colectarea impozitelor si taxelor locale, constatarea si 

verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si 

juridice, urmarirea si executarea silita a creantelor bugetare, solutionarea obiectiunilor, 

cererilor si petitiilor legate de activitatea desfasurata. 
 

Compartimentul Impozite si Taxe Locale este implicat in activitatea de lucru 

cu publicul care se desfasoara astfel: 

 

 informarea contribuabililor si preluarea declaratiilor si documentelor depuse de 

acestia in vederea stabirii impozitelor;


 analizarea, solutionarea si operarea in baza de date a cererilor in vederea scutirii 

de la plata impozitelor si taxelor locale a persoanelor fizice si juridice care se 

incadreaza in prevederile legislatiei in vigoare;


 eliberarea certificatelor de atestare fiscala;


 efectuarea impunerilor si incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute 

de catre contribuabilii persoane fizice si juridice;


 intocmirea raspunsurilor in conformitate cu legislatia fiscala, in termen legal, la 

toate cererile depuse de catre contribuabili/institutii; 


 pentru reglementarea situatiei fiscale a contribuabililor, acolo unde s-a constatat 

a fi necesar, s-au intocmit borderouri de debite si/sau scaderi;


 s-au intocmit somatii si titluri executorii si s-a asigurat comunicarea acestora 

contribuabililor, prin metodele prevazute de legislatia in vigoare, in vederea 

     asigurarii recuperarii debitelor restante, in conformitate cu prevederile legale               

in materie; 

 in acelasi scop, s-au transmis diferitelor institutii, cereri de informatii in ceea ce 

priveste datele de identificare actualizate ale contribuabililor, identificarea 

veniturilor, conturilor bancare si a locurilor de munca ale acestora;

 comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii persoane fizice si juridice;
 

 intocmeste borderou corespondenta;
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 au fost verificati, pe baza situatiei primite de la Serviciului Public 

Comunitar de Evidenta a Populatiei, contribuabilii care figurau in baza de 

date a institutiei cu amenzi restante, iar in urma acestei verificari au fost 

clasate amenzile persoanelor decedate;

 inregistreaza toate documentele in registru de intrare – iesire;


 pe baza informatiilor culese, acolo unde s-a constatat ca in urma 

comunicarii somatiei, contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, 

s-au intocmit dosarele de executare, in vederea recuperarii debitelor 

restante prin poprirea disponibilitatilor din conturile bancare sau a tertilor, 

precum si prin instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile si imobile 

apartinand debitorilor sau dosare de insolvabilitate a contribuabililor;


 intocmeste confirmarile de preluare in debit a amenzilor, dupa care 

acestea se transmit catre institutiile emitente;
  

 

 

Incasarile realizate in anul 2019, se prezinta astfel: 
 

 Persoane fizice: 407.538 lei ( curent 306.844 lei, ramasita 85.604 lei, 

majorari 15.090 lei);


 Persoane juridice: 183.566 lei ( curent 180.333 lei, ramasita 2.112 lei, 

majorari 1.121 lei)

In anul 2019, Compartimentul Impozite si Taxe Locale a gestionat 

aproximativ 2200 de numere de inregistrare, reprezentand corespondenta 

(declaratii, cereri). 

Deasemenea, s-a efectuat verificarea si intocmirea raspunsurilor in 

termenele legale si s-au analizat timpii de raspuns, in vederea scurtarii cat mai 

mult posibil a acestora. 

In evidentele fiscale sunt inregistrate 2145 roluri persoane fizice, 40 

roluri persoane juridice/Total =2185 roluri 
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In cifre, activitatea compartimentului de Impozite si Taxe Locale, se 

rezuma astfel: 
 
 modificare persoana –130; 
 
 certificate de atestare fiscale –250; 
 
 procese verbale de scoatere din evidenta –180; 

 
 modificari imobil 220; 

 
 adaugare scutire – 32; 
 
 adaugare amenzi –98; 

  

 adaugare persoane -50 ; 
 
 adaugare mijloace de transport –45; 
 transfer imobil –60; 
 
 intocmire borderou corespondenta (adresa, plic, confirmare, borderou); 
 
 raspunsuri e-mailuri;  
 
 intocmit transfer dosar auto persoane juridice -; 
 
 verificare si actualizare lista ramasita persoane juridice –/persoane fizice 
 
 
 verificari mijloace de transport DRPCIV; 
 
 verificari PATRIMVEN; 
 
 transmitere trimestriala a declaratiei P2000; 
 
 somatii si titluri executorii – 240; 
 
 adrese infiintare poprire –79; 
 operare extrase banca; 
  

Trebuie remarcat faptul ca, activitatea de impunere a bunurilor impozabile 

este o activitate complexa ce implica informarea contribuabililor si preluarea 

declaratiilor si documentelor depuse de acestia la compartimentul de Impozite si 

Taxe Locale din cadrul institutiei, analizarea si efectuarea impunerilor si 

incetarilor de rol pentru bunurile impozabile detinute de catre contribuabilii 

comunei Romanesti. 
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Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei 

imagini favorabile institutiei sunt reflectate prin: 
 

• seriozitate si nivelul profesional al salariatilor, in acordarea de informatii 

concrete, corecte si in conformitate cu prevederile legale; 

• site-ul institutiei este actualizat in permanenta, prin postarea de articole 

cuprinzand informatii utile contribuabililor, noutati privind modalitatile de 

plata, situatia actelor administrative emise; 
 

• comunicare prin e-mail sau telefon cu contribuabilii : persoane fizice si 

juridice. 

 

Obiective pentru perioada imediat urmatoare: 
 
 
 cresterea incasarilor realizate din obligatii de plata neachitate pana la 

31.12.2019; 

 mentinerea gradului de satisfactie a contribuabililor in raport cu activitatea 

desfasurata; 
 
 mentinerea timpului mediu redus de raspuns la solicitarile contribuabililor si 

identificarea spetelor cu timp mai mare de raspuns in vederea diminuarii 

acestuia; 

 imbunatatirea permanenta a softului de gestiune a taxelor si impozitelor; 
 
 dezvoltarea de proiecte de colaborare cu diverse institutii, pentru 

simplificarea accesarii datelor necesare in desfasurarea activitatii curente. 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ,                                       SECRETAR GENERAL, 

Consilier, Nelu NANIA                                                     Magdalina RUSU  
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