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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ    
                                

Informații privind activitatea desfășurată de către Direcția de Taxe și Impozite 

a Municipiului Piatra Neamț în anul 2017 

 

Organigrama: DTI este organizată pe 2 linii funcționale  
 

FRONT OFFICE 
 

BACK OFFICE 

Serviciul Colectare, Stabilire Constatare Impozite, 
Taxe și Alte Contribuții, Control Fiscal și Relații 
Publice 
 

Serviciul Evidență Contabilă, Resurse Umane, Evidență 
Venituri / Amenzi, Urmărire și executare silită 
 

Compartiment încasare, relații publice, administrativ 
 

Compartiment juridic, resurse umane 
 

Birou consiliere fiscală, stabilire - constatare, 
evidență debitori / creditori ai bugetului local și 
control fiscal 
 

Birou evidență contabilă, evidență venituri / amenzi, 
urmărire și executare silită 
 

 
Personal:  45 de angajați, din care 42 funcționari publici și 3 personal contractual. 

Portofoliu:  în 2017 în evidența fiscală figurau un număr de : 

- 52.143 roluri persoane fizice cu materie impozabilă și / sau debite; 
- 3.759 roluri persoane juridice cu materie impozabilă și / sau debite. 

Anul fiscal a început prin actualizarea bazei de date cu nivelul impozitelor și taxelor locale 
aprobat prin HCL nr. 354 / 21.12.2017 și implementarea noilor schimbări din legislația fiscală 
și cea privind evidența veniturilor bugetului local.  

În ceea ce privește activitatea de stabilirea de impozite, taxe şi alte venituri în sarcina 
contribuabililor persoane fizice și  persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale, 
au fost prelucrate un număr de 91.672 documente care privesc : 

- Dobândiri auto/ cereri radieri auto – 17.607 documente; 

- Cereri recalculare / corecții / declaraţii rectificative  – 398 documente; 

- Cereri de compensare / restituiri sume –  459 documente;  

- Declaraţii impunere impozite şi taxe locale – 8.059 documente; 

- Cereri eliberare certificate de atestare fiscală – 27.503 documente;  

- Cereri pentru aplicarea scutirii/ reducerii conform prevederilor Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal – 2.688 documente 

- Solicitări de informaţii de la contribuabili, salariați şi diferite instituţii 
publice/instanțe/ executori, în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale -  
34.767 documente; 

- Istorice de rol fiscal/ separări rol – 191 documente. 
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Urmare a prelucrării declarațiilor de impunere, au fost emise un număr de 36.631 decizii de 
impunere privind stabilirea impozitului pe clădiri / teren / mijloace de transport, etc. 

 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, în anul 2017 au fost întreprinse acțiuni având 
ca obiective : 

- verificarea bazei de impunere; 

- verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale; 

- stabilirea diferențelor obligațiilor de plată, precum și a accesoriilor acestora. 

Pentru realizarea acestor obiective s-a procedat la: 

- constatarea și investigarea fiscală a tuturor faptelor rezultate din activitatea 
contribuabilului în vederea descoperirii de elemente noi, relevante pentru aplicarea 
legislației fiscale; 

- analizarea  și evaluarea informațiilor fiscale în vederea confruntării declarațiilor 
fiscale cu informațiile deja deținute sau cu alte surse; 

- întocmirea și comunicarea de invitații către contribuabili, în vederea intrării în 
legalitate prin depunerea declarațiilor de impunere; 

- sancționarea potrivit legii a faptelor constatate și dispunerea de măsuri pentru 
prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale. 

 

Astfel, în anul 2017 au fost verificate în evidențele fiscale un număr de 1.123 contribuabili 
persoane fizice /  juridice care au realizat pe raza municipiului Piatra Neamț diverse lucrări 
de construcții și pentru care a expirat termenul legal de executare, conform situațiilor 
transmise de Direcția Urbanism. 

 

Pentru contribuabilii persoane fizice/juridice care nu au fost indentificați în evidențele fiscale 
au fost întocmite și comunicate un numar de 178 invitatii, în vederea clarificării situației și în 
scopul intrării în legalitate prin întocmirea declarațiilor de impunere conform prevederilor 
legale în vigoare si pentru 16 contribuabili s-a solicitat Poliției Locale verificări în teren 
pentru identificarea stadiului de executare a lucrărilor de construire. 

In urma prelucrării declarațiilor de impunere depuse în cursul anului și/sau notelor de 
constatare întocmite în teren, s-au stabilit si incasat obligații fiscale reprezentand 
regularizare taxa autorizatie de construire în cuantum de 247.494 lei, după cum urmează: 

- în cazul persoanelor fizice – obligații fiscale în sumă de 28.947 lei 
- în cazul persoanelor juridice – obligații fiscale în sumă de 218.547 lei 

 
Totodată, au fost constatate un număr de 164 contravenţii prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, în cazul depunerii peste termen a declaraţiilor de impunere şi în cazul 
nedepunerii declaraţiilor, cumulând suma de 29.726 lei. 

 
In ceea ce privește activitatea de evidență amenzi contravenționale, în anul 2017, la 
registratura DTI au fost înregistrate un număr total de 14.813 procese verbale de stabilire și 
constatare a contravențiilor pentru persoane fizice şi juridice, în urma prelucrării acestora 
rezultând că : 

- un număr de 7.314 procese verbale au fost achitate;  
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- un număr de 7.076 procese verbale nu au fost achitate, prin urmare s-au întocmit 
confirmările de primire în debit, borderourile de debitare în evidența fiscală  şi au fost emise 
actele de executare conform prevederilor legale, sau au fost întocmite procese verbale de 
declarare a stării de insolvabilitate; 

- un număr de 423 procese verbale nu îndeplinesc dispozițiile legale în vigoare cu 
privire la dovada comunicării către contravenienți a proceselor verbale, datele de 
identificare (acestea fiind incomplete sau eronate), expirarea termenului legal de 
transmitere a titlului executoriu către organul fiscal, prescrierea dreptului de a cere 
executare silită etc, ele fiind remise organelor emitente. 

Incasările la bugetul local efectuate în anul 2017 din aceasta sursă totalizează suma 
de 5.276.762 lei. 

 
In ceea ce privește activitatea de urmărire şi executare silită - s-a desfăşurat activitatea de 
executare silită a veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor, persoane fizice şi juridice 
înregistraţi în evidențele fiscale cu debite restante. 

Au fost întocmite un număr de 9.945 titluri executorii și titluri executorii pentru înscriere 
creanțe, 9.838 somații și somații aferente sentințelor civile pentru persoanele fizice și 
juridice care figurau în evidențele fiscale cu debite restante, care au creat posibilitatea 
înfiinţării unui număr de 4.983 popriri si 93 procese verbale instituire sechestru asupra 
bunurilor mobile / imobile pentru persoane fizice/ juridice.   
 
In ceea ce privește încasările realizate în perioada ianuarie - decembrie 2017 doar din 
popririle înființate pentru persoanele fizice la Casa Județeană de Pensii Neamț, acestea 
cumulează suma de 164.466 lei. 
Incasările totale realizate în anul 2017, în urma desfășurării activității de executare silită, 
se situează în jurul valorii de 4.970.000 lei. Sunt luate în calcul doar debitele din obligațiile 
fiscale, urmărirea debitelor nefiscale efectuându-se de către Primăria Municipiului Piatra 
Neamț. 

 
In urma verificărilor întreprinse în scopul identificării debitorilor și/ sau a bunurilor 
impozabile, au fost înaintate : 

- un număr de 148 de dosare de executare reprezentând impozit mijloace de 
transport către organele fiscale competente, în cazul debitorilor care și-au schimbat 
domiciliul. Debitele transmise prin această modalitate și care, ulterior confirmării primirii 
dosarelor, au fost scăzute din evidențele fiscale sunt în cuantum de  317.120 lei; 

- un  număr de 257 dosare de executare reprezentând amenzi contravenționale către 
organul fiscal competent, în cazul debitorilor care și-au schimbat domiciliul. Debitele 
transmise prin această modalitate și care, ulterior confirmării primirii dosarului, au fost 
scăzute din evidențele fiscale este în cuantum de  278.334 lei. 

 
De asemenea, tot ca urmare a schimbării domiciliului au fost transferate către alte organe 
fiscale un număr de 321 dosare fiscale privind mijloace de transport, în vederea stabilirii 
obligațiilor fiscale curente.  
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In ceea ce privește situația contribuabililor persoane juridice aflați sub incidența Legii 
insolvenței, la  data de 31.12.2017 au fost identificați un număr de 501 contribuabili, 
valoarea creanțelor fiind de 3.001.843 lei. 

In cursul anului, pentru debitorii aflați în această situație s-au întocmit un număr de 112 
puncte de vedere cu privire la ordinea de zi a adunărilor de creditori în care instituția 
noastră are calitate de creditor și un număr de 66 de cereri de înscriere creanță pe tabloul 
creditorilor.  

In cazul persoanelor fizice, pe parcursul anului 2017 au fost întreprinse verificări anuale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul unui număr de 494 contribuabili 
declarați anterior insolvabili pentru debite cumulate de 3.574.947 lei. 

In ceea ce privește activitatea de încasare, lunar au fost contabilizate și centralizate 
încasările efectuate în numerar și cele efectuate prin virament, întocmindu-se notele 
contabile privind operațiunile derulate, operațiuni ce au la bază documentele care atestă 
crearea dreptului de creanță – declarația fiscală sau decizia emisă de organul fiscal. 

Pentru contribuabilii persoane fizice și juridice, în anul 2017 s-a emis un număr de 129.708 
chitanțe privind plăți în numerar a impozitelor și taxelor locale și au fost înregistrate în 
evidența fiscală un număr de 9.573 plăți prin virament. 
 
In anul 2017 au fost efectuate un numar de 200 plăți online în cuantum total de 72.848 lei, 
2189 tranzacții cu carduri la POS în sumă totală de 1.095.636 lei și un număr de 525 de plăți 
prin ghiseu.ro în sumă de168.945 lei. 

 
Situația încasărilor în anul 2017 la unele impozite și taxe locale se prezintă astfel : 

 

Denumire 
Clasificație 

bugetară 
Total încasări 

AN 2017 

taxă vehicule lente, reg taxe autoriz constr/alte impozite 05.50.00 256.026 

impozit clădiri persoane fizice 07.01.01 5.733.574 

impozit clădiri persoane juridice 07.01.02 9.083.262 

impozit teren persoane fizice 07.02.01 2.064.390 

impozit teren persoane juridice 07.02.02 1.284.104 

impozit teren extravilan 07.02.03 98.417 

taxă judiciara de timbru 07.02.03 1.351.299 

taxă teren/alte impozite pe proprietate 07.02.50 410.892 

taxă hotelieră 12.02.07 0 

impozit spectacole 15.02.01 93.041 

impozit mijloace de transport persoane fizice 16.02.01 3.736.157 

impozit mijloace de transport persoane juridice 16.02.02 2.531.057 

taxe și tarife pt eliberarea lic. 16.02.03 1.133.876 

alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 23.111 

taxă folosire mijl reclamă și publicitate 18.02.50 305.420 

vărsăminte venit. și disp. IP 36.02.05 266.728 

taxe speciale 36.02.06 1.975.060 

alte venituri 36.02.50 480.968 

amenzi circulație / contravenționale / alte penalit 35.01.02 5.452.797 

venituri din concesiuni / închirieri /asocieri 30.02.05 6.545.366 
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venit din recuperarea ch de judecată 33.02.28 6.589 

taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 67.430 

venituri valorif unor bunuri IP 39.02.01 2.337 

venituri din vânzarea locuințelor 39.02.03 51.818 

venituri vânz unor bunuri dom privat 39.02.07 1.816.450 

dep. speciale constr. locuințe 39.02.10 256.975 

TOTAL GENERAL 
 

45.027.144 

 
Situația încasărilor în anul 2017 comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel : 
 

Denumire  
Total încasări  

AN 2016 
Total încasări  

AN 2017 

taxă vehicule lente, regtxautoriz construire 126.886 256.026 

impozit cladiri persoane fizice 5.800.957 5.733.574 

impozit cladiri persoane juridice 8.037.370 9.083.262 

impozit teren persoane fizice 1.962.759 2.064.390 

impozit teren persoane juridice 1.247.512 1.284.104 

impozit teren extravilan 100.266 98.417 

taxă judiciara de timbru 994.143 1.351.299 

taxă teren 337.623   410.892 

taxă hotelieră 12.130 0 

impozit spectacole 21.318 93.041 

impozit mijloace de transport persoane fizice 3.565.880 3.736.157 

impozit mijloace de transport persoane juridice 2.463.679 2.531.057 

taxa folosire mijl reclamă și publicitate 217.527 305.420 

taxe speciale 1.929.588 1.975.060 

amenzi circulație / contravenționale 4.713.487 5.452.797 

venituri din concesiuni / închirieri / asocieri 5.270.298 6.545.366 

TOTAL GENERAL 36.801.423 40.920.862 

 
In anul 2017, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru plata cu anticipație a 
impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport datorat pentru întregul an de contribuabili 
persoane fizice/juridice s-au acordat bonificații în sumă de 1.520.821 lei, din care : 

- în cazul persoane fizice/ juridice TMT peste 12 to  19.405 lei 
- în cazul pers fizice/ juridice imp teren extravilan     4.765 lei  
- în cazul persoanelor fizice             704.932 lei 

- în cazul persoanelor juridice             791.719 lei 

 

In ceea ce privește veniturile nefiscale, pe parcursul anului 2017 : 

 

- au fost prelucrate în evidențele fiscale un număr de 48 contracte de atribuire a 
gestiunii delegate a serviciului de transport persoane în regim taxi; 

- au fost prelucrate în evidențele fiscale un număr de 3.408 contracte de concesiune/ 
închiriere/ asociere / organizare șantier /săpătură branșamente. 

 
Pentru obligațiile nefiscale neachitate, la cele 4 scadențe de pe parcursul anului 2017 au fost 
transmise adrese către Primăria Municipiului Piatra Neamț, în vederea notificării debitorilor.  
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S-a procedat la întocmirea notelor de fundamentare și a rapoartelor de specialitate în 
vederea adoptării Hotărârii de Consiliu Local privind : 

- aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018; 
- acordarea bonificației pentru plata cu anticipație în anul 2018; 
- procedura de acordare a facilităților comune precizate de Legea nr. 227/2015; 
- anularea creanțelor fiscale restante < 40 lei existente în sold la data de 31.12.2017 

prevăzute la art. 266, alin (6) din Legea nr. 207 / 2015 - Codul de procedură fiscală. 

Prin intermediul registraturii s-a asigurat circulaţia actelor (intrări-ieşiri) în cadrul instituției, 
precum şi informarea/ îndrumarea cetăţenilor pe probleme de impozite şi taxe, astfel : 

- aproximativ 290.000 de persoane s-au adresat instituției cu privire la probleme 
specifice activităţii instituției – prin depunere documente; solicitări de informații 
verbal/ telefonic; efectuare plăți în numerar; îndrumare în materie fiscală etc; 

- au fost înregistrate un numar de 91.672 intrări reprezentând cereri şi acte de la 
cetăţeni, instituţii, agenţi economici, salariați; 

- au fost înregistrate un numar de 56.737 ieșiri reprezentând răspunsuri la diverse 
solicitări, decizii de impunere, acte de executare, etc; 

- s-au expediat 56.723 plicuri cu confirmare de primire;  
- aproximativ 27.503 roluri ale contribuabililor au fost analizate, în vederea eliberării 

certificatelor de atestare fiscală.  
 

Totodată, în anul 2017 DTI a realizat : 
 

- activitatea de informare a cetățenilor cu privire la modificările legislative intervenite 
prin informări în mass-media locală sau prin actualizarea postărilor pe portalul 
Primăriei Municipiului Piatra Neamț www.primariapn.ro; 

- activitatea de informare a stadiului urmăririi persoanelor care nu și-au achitat 
datoriile la bugetul local prin publicarea pe site a actelor de executare emise; 

- activitatea de gestionare a poștei electronice taxesiimpozite@primariapn.ro. 
 

In ceea ce privește contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor, DTI a procedat la : 
 

- întocmirea notelor contabile privind cheltuielile, întocmirea dărilor de seamă 
contabile pe cheltuieli (balanța și bilanț): 

- calcul, plăți și viramente salarii; 
- întocmire și depunere declarații lunare; 
- întocmire ordine de plată privind plăți furnizori, plăți drepturi salariale, plăți 

contribuții, compensări, restituiri, etc 
- înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, verificarea și păstrarea tuturor 

operațiunilor patrimoniale; 
- întocmirea balanțelor lunare pentru cheltuieli; 
- întocmirea situațiilor privind execuția bugetară pentru venituri; 
- fundamentarea bugetului de cheltuieli al instituției, prin estimarea cheltuielilor de 

personal în baza statului de funcții, a cheltuielilor materiale și a cheltuielilor de 
capital, în baza costului estimativ; 

- fundamentarea bugetului de venituri; 

http://www.primariapn.ro/
mailto:taxesiimpozite@primariapn.ro
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- întocmirea de propuneri pentru rectificările bugetare de pe parcursul anului, la 
venituri și cheltuieli; 

- înregistrarea notelor contabile privind veniturile, în vederea întocmirii balanței de 
verificare lunare pentru venituri și a contului de execuție, etc. 

 

In ceea ce privește activitatea de resurse umane, DTI a procedat la : 
 

- întocmirea lunară a statelor de personal pentru salarii, a pontajului pentru fiecare 
serviciu / birou / compartiment din cadrul instituției; 

- rezolvarea unui număr de 933 documente/ solicitări repartizate prin registratura 
instituției; 

- ținerea evidenței și centralizarea orelor suplimentare, concediilor de odihnă, 
concediilor pentru incapacitate temporară de muncă; 

- centralizarea și verificarea datelor referitoare la fiecare angajat în parte; 
- acordarea de consultanță șefilor de serviciu / birouri/ compartimente pentru 

evaluarea anuală a angajaților; 
- întocmirea raportărilor către Agenția Națională a Funcționarilor Publici privind 

modificările de personal; 
- întocmirea raportărilor trimestriale și anuale către Direcția Județeană de Statistică. 

 

In colaborare cu administratorul de rețea și administratorii aplicațiilor informatice utilizate în 
activitatea curentă, au fost întreprinse măsuri de dezvoltarea subsistemului de gestiune 
economică,  a subsistemului de gestiune și evidență a taxelor și impozitelor GoTax, modulul 
de plăți online, modulul de plăți prin POS, modulul de plăți prin ghișeul.ro, declarația P2000 
și declarația 401, în scopul evitării duplicării datelor și activităților, creşterii acurateţii 
informaţiei și automatizării proceselor, în vederea diminuării timpilor de așteptare și de 
muncă pe diverse activități. De asemenea : 
 

- pe parcursul anului au fost generate diverse situații statistice privind masa 
impozabilă, stabilirea gradului de colectare pentru anul 2017, privind stabilirea 
gradului de realizare a veniturilor poprii, privind situații încasări, privind debite 
neachitate după expirarea termenelor de plată scadente, etc; 

- au fost desfășurate activitățile specifice închiderii / deschiderii de an fiscal; 
- au fost verificați și actualizați, acolo unde a fost cazul, parametrii de calcul pentru 

stabilirea impozitelor și taxelor locale conform prevederilor HCL; 
- au fost generate situațiile specifice sfârșitului de an fiscal privind debitorii / creditorii 

persoane fizice / juridice pe tipuri de venituri fiscale / nefiscale și pe clasificații 
bugetare. 

 

La sfârșitul anului fiscal au fost operate în evidențele fiscale prevederile HCL nr.340/2017 
privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la data de 31.12.2017 
prevăzute la 266, alin (6) din Legea nr. 207 / 2015 - Codul de procedura fiscală, operațiunile 
vizând : 
 

- un număr de 665 roluri  - persoane fizice – creanțe fiscale în sumă de 12.165 lei, 
- un număr de 125 roluri - persoane juridice – creanțe fiscale în sumă de 1.773 lei. 

 

 


