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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 

BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
 
 

Biroul impozite și taxe locale are în atribuție încasarea și urmărirea veniturilor 

municipiului.  

Atribuțiile angajaților: 

* participarea la întocmirea bugetului de venituri; 

* prezentarea actelor în cursul desfășurării controlului superior (Curtea de Conturi); 

* pregătirea Proiectelor de Hotărâre privind impozitele și taxele locale; 

* în cursul lunii ianuarie trimiterea deciziei de impunere către contribuabili persone fizice și 

juridice, în anul 2018 a fost emis 10.013 decizie de impunere, care a fost trimis prin poștă cu 

confirmare de primire, conform Legea 207/2015, privind codul de procedură fiscală 

* verificarea și debitarea declarației de impunere 

* eliberarea adeverințelor,  

* eliberarea certificatelor de atestare fiscal, în cursul anului 2018 a fost eliberat 5.104 bc 

certificate fiscale 

* primirea reclamațiilor, investigarea cazurilor și rezolvarea acestora  

* emiterea somației cu titlu executoriu în cazul persoanelor fizice și juridice.care sunt 

înregistrate cu debite restante și accesorii, în cursul anului 2018 a fost emis 1.825 somație cu 

titlu executoriu 

* emiterea popriri conform Legea 207/2015, privind codul de procedură fiscal, în cazul 

persoanelor fizice și juridice care nu au achitat restanțele după primirea somației de plată, în 

anul 2018 a fost emis 1314 popriri către bănci, casa de pensii și la locuri de muncă a 

contribuabililor 

În anul 2018 a fost încasate 40.110.685.35 lei,  din care: 

* Impozite și taxe pe proprietate în suma de 4.110.000 lei, încasat suma de 4.251.506 lei 

reprezentând: 

- Impozit și taxe pe clădiri, încasat 3.459.572 lei 

- Impozit și taxe pe teren, încasat suma de 1.130.212 lei,  

- Taxa judiciară de timbru, încasat 305.682 lei 
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- Impozit pe spectacole încasat 6.735 lei.  

- Impozit pe mijloace de transport încasat 1.534.503 lei.  

La capitolul venituri din proprietate încasat după cum urmează: 

- Venituri din concesiuni și închirieri încasat 855.864 lei,  

- Venituri din dividente încasat 372.776 lei 

- Alte venituri din proprietate (paduri+pasuni) încasat 2.061.133 lei din care vanzari 

masa lemnoasa 3.799.454 lei, pasuni 322.811 lei 

Venituri din amenzi încasat 528.212 lei,  

În urma începerii executarea silită a fost încasat prin executare silită suma de 485.515 lei. 

                                                                             Consilier superior, 

                                                                                 Kovács Éva 
 
          
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


