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REFERAT
Modificările succesive ale actelor normative ce reglementează finanţele publice
locale, procedurile fiscale etc., au determinat creşterea volumului de munca în cadrul
serviciilor de venituri si a celor cu atribuţii in colectarea creanţelor bugetare aflate in
prezent in subordinea Direcţiei Economice. In urma modificărilor apărute activităţile
specifice serviciilor de venituri cu atribuţii in atragerea veniturilor la bugetele locale,
identificarea debitelor stabilite suplimentar peste cele declarate de către contribuabilii
persoane juridice si fizice, colectarea creanţelor datorate bugetului local de către
contribuabili determină din partea acestor servicii o activitate complexă, care necesita
desfăşurarea activităţilor inclusiv in zilele nelucrătoare, fapt care insa nu rezolva in
totalitate problemele cu care se confruntă aceste servicii. Toate acestea sunt susţinute
inclusiv de datele statistice referitoare la volumul de munca desfasurat de catre
functionarii publici astfel:
- in evidenta serviciului de executare silita exista un numar de 38.000 de somatii
transmise contribuabililor rau platnici
- serviciile de executare silita au preluat de la Ministerul Finantelor Publice un
numar de 16.000 de titluri executorii reprezentand amenzi aplicate persoanelor
fizice cu domiciliul in Timisoara
- cererile referitoare la eliberarea certificatelor de atestare a obligatiilor fiscale
datorate de contribuabilii persoane fizice sau juridice inregistrate la registratura
Directiei Economice in perioada 01.01.2007-01.03.2007 este in numar de
aproximativ 10.000
- serviciile de impozite si taxe persoane juridice au obligatia de a emite un numar
de aproximativ 3500 de decizii de impunere pana la data de 26.03. 2007 urmand
ca incepand cu anul fiscal 2008, sa fie emise decizii pentru toti contribuabilii
persoane juridice aflati in evidentele fiscale ale serviciului, in numar de
aproximativ 9000
- inspectorii cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor datorate de catre
contribuabilii persoane fizice, au in sfera lor de activitate un numar de
aproximativ 15.000-20.000 de dosare fiscale/inspector.
Consideram că, pentru atingerea acestor obiective şi o mai buna operativitate in
îndeplinirea atribuţiilor serviciilor de venituri cu toate implicaţiile specifice acestor
compartimente, este necesara descentralizarea acestora prin înfiinţarea serviciului public
cu personalitate juridică care sa permită administrarea veniturilor bugetului local in mod
direct de către cei răspunzători, posibilitatea de gestionare a resurselor umane,

participarea directa ca parte in litigiile ce au ca obiect principal creanţele stabilite de către
serviciile de impunere, ar reprezenta o rezolvare a numeroaselor probleme cu care se
confrunta serviciile respective cu finalitate atât în atragerea de venituri la bugetul local
cat si o apropiere a organului fiscal de contribuabili, si operativitate in rezolvarea
problemelor sesizate de către aceştia, evitându-se astfel birocraţia excesivă.
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