
Autoritatea sau institutia publică 

PRIMĂRIA COMUNEI  LUIZI -CALUGARA  

                          Aprob, 

                        P R IM A R, 

                BUTACU FLORENTIU Compartimentul contabilitate, achizitii, proiecte 

 

 

                                                      FISA POSTULUI 

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND POSTUL: 

1.Denumirea postului: CONSILIER 

2.Nivelul postului : Clasa I 

3.Scopul principal al postului: , evidenta persoane juridice de pe raza comunei Luizi Calugara/ 

Recuperarea debitelor la bugetul local 

4.Conditii  specifice privind ocuparea postului: 

Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă  

In domeniul stiinte economice sau juridice  

Cunostinte de operare/programare pe calculator(necesitate si nivel):WORD, EXCEL 

Limbi străine(necesitate si grad decunoastere): NU ESTE CAZUL 

5.Abilităti,calităti si aptitudini necesare:  

-capacitate fizica si psihica care sa-i permita lucrul in conditii de efort prelungit; 

- conversatie fluenta; 

-o buna cultura generala si de specialitate, sa manifeste preocupare pentru perfectionarea 

pregatirii, sa fie disciplinat; 

-sa dea dovada de tact in relatiile profesionale cu cetatenii; 

-sa constituie exemplu personal in colectivitate si comunitate; 

-sa dea dovada de colegialitate; 

-spirit de lucru in echipa, echilibru emotional; 

 

6.Cerinte specifice(călătorii frecvente, delegări, detasări): NU ESTE CAZUL 

 

7.Competenta managerială(cunostinte de management,  

calităti si aptitudini manageriale): NU ESTE CAZUL 

 

ATRIBUTIILE  POSTULUI: 

1-aplicarea procedurilor legale de executare silita a creantelor bugetului local in cadrul termenului 

de prescriere,  sub sanctiunea imputarii sumelor prescrise din vina  functionarilor publici cu atributii 

in acest domeniu de activitate; 

2- etapelor din cadrul procedurii de executare silita, respectiv indisponibilizarea si valorificarea 

bunurilor mobile, aplicarea de sechestre pe bunuri mobile si valorificarea acestora; 

3-verificarea perioadei de prescriptie aferente debitelor restante, inregistrarea , clarificarea situatiei 

si incasarea acestora; 

4-reanalizarea tuturor debitorilor in vederea verificarii constatarii incadrarii in conditiile de scadere 

a debitelor  date la executare silita, prescrise fara vina vreunui functionar public din cadrul 

institutiei; 

5-stabilirea unui calendar anual  privind colectarea creantelor fiscale prin procedura de executare 

silita  atat persoanelor  fizice cat si persoanelor juridice; 

6-verifica legalitatea titlurilor executorii; 

7-adrese de restituire a proceselor-verbale de contraventii sau alte titluri executorii catre organele 

emitente, pentru cele care nu indeplinesc conditiile legale; 

8-intocmirea  proceselor-verbale de scoatere din evidenta  a amenzilor pentru contribuabili decedati; 



9-intocmire procese-verbale pentru debitorii  insolvabili; 

10-transfer dosare executare catre alte localitati la data identificarii schimbarii domiciliului 

contribuabililor; 

11- Să identifice sediul sau domiciliul debitorilor persoanelor juridice cu sprijinul  

    organelor de politie, al Registrului Comertului, ori a instantelor; 

12- Să aplice procedura executării silite prevăzută de actele normative în vigoare pentru  

    recuperarea debitelor restante de la contribuabilii persoane juridice prin întocmirea         

    de somatii si titluri executorii în cazul neplătii la termenele legale, iar în cazul  

    depăsirii termenelor după deschiderea procedurii,trecerea la următoarele forme de  

    executare silită si anume:înfiintarea de popriri asupra conturilor contribuabililor  

    persoane juridice, întocmirea de procese-verbale de sechestru si valorificarea  

    bunurilor prin licitatie; 

13- Să efectueze situatii centralizatoare lunare cu evidenta încasărilor rezultate din      

     executarea silită; 

14- Să întocmească situatii centralizatoare analitice privind societătile respectiv sumele      

     rămase de recuperat; 

15-Să-si însusească sistematic si să aplice în consecintă reglementările în vigoare cu 

     privire  la executarea creantelor bugetare; 

16-Să sesizeze seful ierarhic superior, în legătură cu orice problemă apărută; 

17-Să respecte prevederile Legii nr.188/1999 republicată, cu modificările si completările  

     ulterioare, a Legii nr.161/2003 si a O.G. nr.92/2003; 

18-Să aplice procedura executării silite prevăzută de actele normative în vigoare pentru  

    recuperarea debitelor restante de la persoane fizice; 

19-Să urmărească recuperarea sumelor restante prin emiterea de  somatii si  

    titluri executorii; 

20- Să înfiinteze propriri asupra conturilor debitorilor persoane fizice; 

21- Să întocmească procese-verbale de sechestru; 

22- Să valorifice bunurile sechestrate prin modalităti prevăzute de dispozitiile legale în  

     vigoare; 

23- Să întocmească procesul-verbal de adjudecare în cazul vânzării bunurilor imobile  

      si mobile; 

24- Să identifice domiciliul debitorilor cu sprijinul organelor de politie; 

25-Să efectueze evidenta încasărilor rezultate din executare silită; 

26-Să întocmească situatii centralizatoare; 

27- Să întocmească corespondenta cu autoritătile publice,institutiile publice / private sau de interes  

      public cu care colaborează în vederea  in vederea rezolvarea atributiilor de serviciu; 

28-Isi va pune la dispozitie toate cunostintele pentru buna desfasurarea a activitatii din institutie  

29-Respecta Regulamentul Intern aparatului de specialitate al primarului comunei Luizi Calugara; 

30- Reprezintă si angajează institutia numai în limita atributiilor de serviciu si a mandatului  

       care i  s-a încredintat de către conducerea acesteia; 

31- Propune documente tipizate si  proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului  

      sau a institutiei; 

32- Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum si de secretul datelor si al informatiilor cu 

caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atributiilor de  serviciu; 

33- Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine si în mod constiincios a  

 îndatoririlor de serviciu, se abtine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii  

 institutiei; 

34- Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atributiilor ce-i revin potrivit legii,  

      programelor aprobate si dispuse expres de către conducerea institutiei si de raportarea  



     asupra modului de realizare a acestora; 

35- Răspunde, potrivit dispozitiilor legale, de corectitudinea si exactitatea datelor, informatiilor,  

      măsurilor si sanctiunilor stipulate în documentele întocmite; 

36-Urmăreste si asigură transmiterea în timp util a răspunsurilor la relatiile solicitate de  

      instantele judecătoresti, cu activitatea pe care o desfăsoară etc; 

37- Răspunde de arhivarea, dosarelor constituite în activitatea proprie si predarea  

      acestora spre păstrare la compartimentul arhivă; 

38- Răspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitătii prin 

       executarea defectuoasă a atributiilor sau prin neexecutarea acestora; 

39-Respecta Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al primarului comunei  

Luizi Calugara, judetul Bacau; 

40- Va participa in comisiile de examinare si contestatii privind concursurile / examenele de  

recrutare si promovare ; 

41-Sa respecte  Codul de conduita al functionarilor publici. 

 

Relaţii: 

ierarhice: 

       - de subordonare: fata de viceprimarul si primarul comunei  

       - are în subordine:- 

 funcţionale:  

de colaborare:  

de reprezentare: 

 Limite de competenţă:- 

 Responsabilitatea implicată de post: 

 Responsabilitate privind conducerea, coordonarea unor structuri, echipe, proiecte etc. 

 Responsabilitatea fundamentării pregatirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii 

 

Întocmit de: 

Numele şi prenumele _____________________ 

Funcţia ________________________________ 

Semnătura _____________________________ 

Data __________________________________ 

 

Am luat la cunoştinţă: 

Numele şi prenumele _____________________ 

Semnătura _____________________________ 

Data __________________________________                                      

 

 
 
 


