
 
 
 
 

   FIŞA POSTULUI 
(EXECUTOR FISCAL) 

 
Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului – INSPECTOR (EXECUTOR FISCAL)  
2. Nivelul postului - Funcţie publică de execuţie,clasa I, grad profesional  
principal. 
Scopul principal al postului : recuperarea debitelor la bugetul local al 
comunei Cosambesti 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
1. Studii de specialitate – -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau al ştiinţelor  juridice . 
2. Perfecţionări (specializări) - Nu este cazul 
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel mediu) 
- WORD , EXCEL,programe de gestionare baze de date. 
4. Limbi străine necesitate şi nivel de cunoaştere - Nu este cazul 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :  
       -adaptabilitate, rezistenţă la stres, capacitate de planificare si de a 
actiona strategic, de a lucra în echipă , de a comunica, capacitate de 
consiliere în domeniul specific de activitate, profesionalism, răbdare, spirit 
de observatie, conştiinciozitate,spirit  de iniţiativă. 
         Cerinţe specifice - disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în 
condiţiile legii; 
         Alte competenţe:cunoaşterea foarte bine a legislaţiei specifice, 
capacitatea de analiză şi sinteză,capacitatea de a lua decizii si a-şi asuma 
responsabilitatea,capacitatea de a se informa şi a învăţa în permanenţă, 
urmărirea si finalizarea scopului, perseverenţă. 
         Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi 
aptitudini manageriale)- Nu este cazul 
            Atribuţiile postului: 
           a) Atribuţiile referitoare la colectare creanţe bugetare prin executare 
silită sunt următoarele: 
          - Întocmeste si răspunde de întocmirea actelor necesare executării 
silite (înştiinţări de plată,somaţii ,titluri executorii), după expirarea 
termenelor scadente de plată conform legii si asigură transmiterea lor către 
contribuabili şi terţi popriţi; 



              - Obţine toate informaţiile privitoare la starea fiscal a debitorilor 
pentru finalizarea executării silite prin stingerea datoriilor către bugetul 
local, 
              - Asigură aplicarea unitară a actelor normative pe linia colectării 
veniturilor bugetului local, de la contribuabili persoana fizice şi juridice; 
           - Răspunde de organizarea,verificarea şi desfăşurarea activităţii de 
executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor 
persoane fizice şi juridice, în vederea realizării creanţelor fiscale; 
           - Urmăreşte şi răspunde de realizarea creanţelor fiscale în termenul de 
prescripţie; 
           - Asigură şi răspunde de desfăşurarea procedurii de executare silită 
asupra bunurilor şi veniturilor debitorilor, urmărite potrivit legii, 
           - Pe baza datelor detinute, analizează şi stabileste masurile de 
executare silită,în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât 
mai avantajoase, tinând seama de interesul imediat al comunei Cosambesti 
cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit; 
          - Transmite titluri executorii pentru înscrierea în Arhiva Electronică de 
garanţii reale imobiliare 
          - Calculează cheltuielile de executare silită sau alte sume, când 
cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost 
instituite. 
           - Prin aplicaţia ,,PatrimVen,, la care are acces, identifică conturile în 
lei şi valută ale debitorilor, deschise la unităţile specializate, precum şi alte 
venituri al debitorilor în vederea aplicării procedurilor de executare silită 
prin poprie asupra disponibilităţilor din conturi si prin poprire asupra 
veniturilor debitorilor. 
          - Asigură şi răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare 
privind înfiinţarea popririlor pe venituri şi disponibilităţile bănesti deţinute 
sau datorate cu orice titlu debitorilor, de către terţe persoane, urmăreste 
respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi asupra 
societăţilor bancare şi stabileste după caz masurile legale pentru executarea 
acestora. 
          - Răspunde de evidenţa debitorilor insolvabili. 
          - Răspunde de verificarea periodică ,conform legii, a contribuabililor 
înscrisi înevidenţa separată, în cadrul termenului de prescripţie; 
          - Asigură în scris înştiinţarea băncilor pentru sistarea totală sau 
parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor în situaţia în care 
debitorul face plata în termenul prevăzut în somaţie; 
         - Intocmeste actele necesare aplicării procedurilor de executare silită 
pentru creanţele datorate de persoanele fizice sau juridice, inclusiv aplicarea 



sechestrelor asupra bunurilor mobile sau imobile; 
            - Efectuează sechestre, atunci când este cazul, sigilează bunurile 
mobile si immobile sechestrate, precum şi depozitarea bunurilor mobile 
sechestrate; 
           - Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate, 
a sechestrelor şi a sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum 
şi a procesului verbal de adjudecare a bunului imobil,în cazul vânzării cu 
plata în rate; 
           - Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; 
           - Culege informaţii suplimentare privind veniturile 
debitorilor,bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea acestora, precum 
şi a altor elemente folositoare activităţii de executare silită. 
           - Examinează starea fiscală a contribuabililor în condiţiile în care nu 
s-a reuşit recuperarea creanţelor fiscale restante prin derularea procedurilor 
de executare silită, întocmeşte toată procedura de insolvenţă şi lichidări 
precum şi documentaţia necesară formulării cererii de deschide a procedurii 
insolvenţei; 
         - Îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul 
activităţii desfăşurate; 
         - Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea 
datelor din evidenţă privind impozitele şi taxele locale; 
         - Colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
organelle Ministerului Justiţiei şi alte organe ale administraţiei publice, în 
vederea încasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi; 
          - Repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinii de 
preferinţă prevăzută de lege, în cazul în care, la executarea silită participă 
mai mulţi creditori; 
          - Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea 
datelor din evidenţă privind impozitele şi taxele locale; 
          - Îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de persoanele cu funcţii de 
conducere din instituţie privind încasarea şi executarea silită a creanţelor 
bugetare. 
          - Îndeplineste atribuţiile persoanei responsabile cu aplicarea 
prevederilor Legii nr.677/2001, referitor la datele prelucrate ,specifice 
compartimentului. 
          - Acordă sprijin si redactează proiectele de acte administrative iniţiate 
de primar,viceprimar sau consilierii locali,specifice domeniului de activitate 
al compartimentului. 
         - Îndeplineste orice alte atribuţii cu caracter temporar date de 
primar,viceprimar sau secretarul general al comunei. 



       b) Atributii exercitate ca executor fiscal 
          1. Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor 
prin legitimaţia de executor fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare 
silită. 
         2. În scopul efectuării executării silite, executorul fiscal poate: 
         3- să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, 
sau în alte incinte unde acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării 
bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit, precum şi să analizeze 
evidenţa contabilă a debitorului în scopul identificării terţilor care datorează 
sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; 
        4 - să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale 
debitorului, persoană fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care 
acesta îşi păstrează bunurile; 
         5 - să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care 
poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; 
         6 -să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-
verbal; 
         7  -să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni potrivit legii. 
         8 -intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei 
persoane fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de 
executare silită cere autorizarea instanţei judecătoreşti competente potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă,republicat. 
          Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în 
orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate 
efectua între orele 6,00-20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută 
poate continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic 
justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri,accesul în încăperile 
debitorului poate avea loc şi la alte ore decât cele menţionate, 
precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei mentionata la pct.8. 
           În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre 
încăperile prevăzute la pct.8, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în 
prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al 
forţei publice şi a doi martori majori. 
           c) Atribuţii suplimentare temporare: 
          - Pe perioada concediului sau a absenţei temporare din unitate a 
inspectorului cu atribuţii de casier, îndeplineşte atribuţiile acestuia. 
            Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
            1. Denumire - inspector 
            2. Clasa - I 
            3. Gradul profesional - PRINCIPAL 



          4. Vechimea în specialitate necesară) - 5 ANI 
           Sfera relaţională a titularului postului 
           1. Sfera relaţională internă: 
           a) Relaţii ierarhice: 
             - subordonat faţă de - PRIMAR 
             - superior pentru - nu este cazul 
           b) Relaţii funcţionale: - colaborează cu celelalte compartimente din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului 
           c) Relaţii de control: - în limita atribuţiilor 
           d) Relaţii de reprezentare: - în limita atribuţiilor 
           2. Sfera relaţională externă:  
            a) cu autorităţi şi instituţii publice: - colaborează cu structurile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,Consiliul Judeţean Ialomita, 
Instituţia Prefectului şi serviciile publice descentralizate de la nivel 
judetean. 
           b) cu organizaţii internaţionale: - Nu este cazul 
          c) cu persoane juridice private: - colaborează cu persoane juridice ce 
au calitatea de contribuabil la bugetul local 
          3. Limite de competenţă - Are libertate de decizie în exercitarea 
atribuţiilor postului. 
          4. Delegarea de atribuţii şi competenţă - Pe timpul incapacităţii de 
muncă sau al concediului de odihnă,atribuţiile vor fi preluate de funcţionarul 
cu atribuţii de casier din cadru compartimentului. 
          Întocmit de___________: 
1. Numele şi prenumele - ___________________ 
2. Funcţia publică de conducere - Secretarul general al comunei 
 
Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: 
Numele si prenumele:______________________ 
Semnatura_________ 
Data_______________ 
 
Avizat de : 
Numele si prenumele ; 
Functia Primar  
 
 


