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Întocmeşte proiectul de buget pentru Consiliul Local la propunerea primarului,
Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie,
Întocmeşte prognoza bugetară pe 3 ani, corelată cu programul de investiţii,
Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole,
Urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate,
Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la
Direcţia Gen. a Finanţelor Publice,
Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe
trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei,
Primeşte şi înaintează Primarului virările de credite bugetare solicitate de către
unităţile subordonate.
Organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind trimestrial darea de
seamă contabilă,
Verifică şi centralizează situaţiile financiare prezentate de către instituţiile
subordonate,
Exercită controlul financiar preventiv, respectând legalitatea şi regularitatea
operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice.
Ţine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,
Efectuează operatiuni de deschidere de credite pentru unităţile subordonate în baza
bugetelor de venituri şi cheltuieli,
Întocmeşte documentele de plată către societăţile bancare şi urmăreşte primirea la
timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documente însoţitoare,
Întocmeşte acte contabile în conformitate cu reglementările în vigoare,
Întocmeşte rapoarte si statistici,
Centralizează statele de plată, calculeză şi virează sumele reţinute din salariile
angajaţilor şi sumele datorate de către unitate pregătind documentaţiile necesare.
Îndeplineşte şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare.
stabilirea si sistarea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si
juridice, operarea tuturor modificarilor intervenite in baza de date conform actelor
doveditoare;
verificarea contribuabililor asupra determinarii materiei impozabile reale, precum si
asupra calculului impozitelor si taxelor datorate bugetului local;
confruntarea datelor prezentate in dosar cu evidentele fiscale;
verificarea pe teren a datelor prezentate in cererea contribuabilului;
stabilirea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale şi calculul
majorărilor de întârziere, soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor
formulate la actele de control şi de impunere.
actualizarea tuturor evidenţelor fiscale.
evidenţa în registrul de intrare-ieşire a corespondenţei specifice serviciului
eliberarea adeverinţelor, certificatelor fiscale şi a înscrisurilor la persoane fizice si
juridice.
indosarierea şi arhivarea actelor

● impunerea din oficiu a persoanelor fizice si juridice.
● verificarea şi confruntarea datelor primite de la alte compartimente ale primăriei (
urbanism,starea civilă, compartimentul agricol).
● ridicarea si verificarea documentelor bancare de la trezoreria statului;
● tinerea evidentei restituirilor catre contribuabili ;
● intocmirea contului de debite si incasari la sfarsitul anului fiscal;
● intocmirea situatiilor si rapoartelor trimestriale si anuale;
● emitere de chitanţe pentru sumele încasate.
● calcularea şi încasarea dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere în cazul plăţilor
făcute după expirarea termenelor prevăzute de lege şi acordarea de bonificaţii în cazul
plăţilor făcute cu anticipaţie.
● înscrierea zilnică a sumelor încasate în borderouri, desfăşurate pe surse.
● întocmirea şi transmiterea înştiinţărilor de plată debitorilor.
● întocmirea titlurilor executorii în baza cărora se declanşează procedura şi se
efectuează operaţiunile de executare silită.
● întocmirea şi comunicarea somaţiilor de plată debitorilor.
● cercetări prin mijloace proprii pentru identificarea domiciliului/sediului sau bunurilor
debitorului.
● efectuarea operaţiunilor de executare silită în baza titlurilor executorii transmise de
alte organe.
● aplicarea după caz succesiv sau concomitent a măsurilor de executare silită asupra
bunurilor mobile şi imobile, precum şi înfiinţări de popriri potrivit legii, în limita
valorii necesare realizării creanţei bugetare.
● scăderea din evidenţă a obligaţiilor bugetare urmărite, achitate înainte de a fi
transmise spre urmărire şi încasare organului de executare, celor anulate de instanţele
judecătoreşti, a celor transmise altor organe de executare şi a celor restituite din
diferite motive organului constatator.
● stingerea efectelor procedurii de executare silită în situaţia în care pe parcursul
acesteia debitul a fost achitat.
● efectuarea operaţiunilor de compensare şi restituire.

