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PUNCTE DE LUCRU: 



MUCIUS SCAEVOLA NR. 11



MISIUNEA DIRECȚIEI VENITURI



SCOPUL DIRECȚIEI ÎL 

REPREZINTĂ ASIGURAREA 

VENITURILOR BUGETULUI 

LOCAL DIN IMPOZITE ȘI TAXE 

LOCALE, PRECUM ȘI DIN 

VENITURI NEFISCALE 



ACTIVITATEA DE IMPUNERE

1.1. Total contribuabili înregistraţi la data de 30.06.2021 135.697 din care:
 - contribuabili persoane fizice: 121.735

 - contribuabili persoane juridice  13.110

 - asociaţii familiale, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, persoane fizice care exercită 
profesii libere : 852

 1.2. Declaraţii de impunere depuse la Direcţia Venituri şi prelucrate în baza de date 31.185 din 
care:

 - pentru persoane fizice: 17.290

 -pentru persoane juridice: 13.895

 1.3. Număr decizii de impunere , procese-verbale de impunere 
emise: : 33.493 din care:

 - pentru persoane fizice: 19.366

 - pentru persoane juridice: 14.127

 1.4. Notificări către contribuabili în vederea clarificării situaţiei 
fiscale: 1.155 din care: 

 - pentru persoane fizice: 472

 - pentru persoane juridice: 683



ACTIVITATEA DE IMPUNERE

 1.5. Soluţionări diverse: 82.823 din care:
 - petiţii, reclamaţii, cereri, note de audienţă, înștiințări / confirmări de la alte primării luare în 

debit autoturisme :  16.090;

 - verificarea situatiei fiscale si comunicare catre alte servicii la solicitarea acestora: 2.386 ;

 - solicitări informatii la alte instituţii si servicii,  în vederea stabilirii impunerii  
contribuabililor: 1.180;

 - verificarea situatiei fiscale pe baza informatiilor primite de la alte institutii si servicii precum 
si clarificarea situatiei fiscale: 26.697;

 - înștiințări alte primării în vederea luării în debit a autoturismelor radiate: 6182;

 - comunicări bunuri persoane fizice şi juridice la diferite instituţii: 12.550 (D.C. 9.980 mail);

 - certificate fiscale persoane juridice: 3.685;

 - certificate fiscale / adeverințe social persoane fizice: 8.757;

 - notificări privind societăţile comerciale intrate în procedura 
insolvenţei/falimentului/dizolvării: 290;

 - rapoarte inspecţie fiscala plus decizii de impunere cu privire la societăţile comerciale aflate 
în procedura insolvenţei/falimentului/dizolvarii: 235. 



ACTIVITATEA DE IMPUNERE

 1.6. Alte activități:  205.905 din care:
 - implicuiri și expediat corespondență cu confirmare de primire persoane juridice: 635;

 - implicuiri și expediat corespondență cu confirmare de primire persoane fizice: 21.844;

 - sortat și arhivat decizii impunere trimise cu poșta pentru persoane juridice: 15.270

 - sortat și arhivat decizii impunere trimise cu poșta pentru persoane fizice:  17.852

 - arhivare electronică și faptică a documentațiilor depuse de persoane juridice: 47.381

 - arhivare electronică și faptică a documentațiilor depuse de persoane fizice precum și alte servicii: 101.305;

 -verificarea legalităţii, regularităţii şi realităţii, privind referatele de restituire şi compensare și acordarea vizei 
CFP: 1.638.

 DE MENTIONAT:

IN PROPORTIE DE 98 % 
 -CERTIFICATELE FISCALE,

 -DECIZIILE DE IMPUNERE , 

 -FISELE DE INMATRICULARE, 

SE ELIBEREAZA PE LOC.



ACTIVITATEA DE CONTROL

Activitatea de inspecţie fiscală și control inopinat, s-a 

efectuat de către SERVICIUL CONTROL VENITURI.

Criterii de selecţie a cotribuabililor supusi controlului :

- contribuabilii care :

- au efectuat reevaluări negative;

- au cel mai mare patrimoniu;

- au cele mai mari restante;

- au depus cereri de restituire;

- au solicitat clarificare a situaţiilor fiscale;

- controale inopinate.



ACTIVITATEA DE CONTROL

 Activitatea de inspecţie fiscală s-a concretizat în verificări si 
clarificari ale situaţiei fiscale, astfel:

 - 12 rapoarte de inspecție fiscală;

 - 126 procese-verbale de control inopinat, efectuate la contribuabilii care au mijloace publicitare, 
terase și gherete pe domeniul public al municipiului Arad;

 -sume atrase suplimentar: 520.781 lei;

 -restituiri pentru 48 societăţi;

 -identificat 200 clădiri neîngrijite, ca urmare a verificarilor si a evaluarilor pe teren a starii tehnice a 
clădirilor;

 -verificare mod de declarare cladiri nerezidentiale: 5.451;

 -adrese și notificări impunere din oficiu cladiri nerezidentiale: 585;

 -note de constatare pentru clarificarea situatiei fiscale: 154;

 -expertize pt verificare rapoarte de evaluare la cladiri: 23;

 -verificare autorizatii de construire expirate: 36;

 -sume restituite: 335.381 lei;

 -sume compensate: 11.115 lei;

 -sume transferate la alte institutii(amenzi): 10.166 lei.



EXECUȚIA BUGETARĂ 2015-2020



VENITURI BUGETARE REALIZATE COMPARATIV:

 2020 fata de 2019: 106.53%, cu 19.953.687 lei 
mai mult;

 2020 fata de 2018: 124.29%, cu  63.578.836 lei 
mai mult;

 2020 fata de 2017: 108.28%, cu 24.882.597 lei 
mai mult;

 2020 fata de 2016: 116.45%, cu 45.968.197 lei 
mai mult;

 2020 fata de 2015: 122.96%, cu 60.756.105 lei 
mai mult;



EVOLUȚIA ÎNCASĂRILOR 

2015 - 2020
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INCASARI PRIN SISTEMUL ELECTRONIC:

 Incasari prin sistemul electronic:

 In 2012 s-au incasat  2.085.313 lei;

 In 2013 s-au incasat  2.844.951 lei, 136.43% fata de 2012;

 In 2014 s-au incasat  3.403.952 lei, 118.65% fata de 2013;

 In 2015 s-au incasat  4.097.781 lei, 120.38% fata de 2014;

 In 2016 s-au incasat  5.101.945 lei, 124.38% fata de 2015;

 In 2017 s-au incasat 6.683.035 lei, 130,99% fata de 2016;

 In 2018 s-au incasat 8.338.356 lei, 124.77% fata de 2017;

 In 2019 s-au incasat 10.759.015 lei 129.03%  față de 2018;

 In 2020 s-au incasat 15.378.175 lei 142.93%  față de 2019;



NIVELUL PLĂȚILOR ELECTRONICE 

2012 - 2020



NUMARUL CONTRIBUABILILOR CARE AU 

EFECTUAT PLĂȚI ELECTRONICE

 In 2012 au fost  5.417 platitori;

 In 2013 au fost  6.888 platitori, 127,16% fata de 2012;

 In 2014 au fost  7.643 platitori, 110,96% fata de 2013;

 In 2015 au fost  9.281 platitori, 121,43% fata de 2014;

 In 2016 au fost 10.567 platitori, 113,86% fata de 2015;

 In 2017 au fost 12.759 platitori, 120,74% fata de 2016;

 In 2018 au fost 16.173 platitori, 126,76% fata de 2017;

 In 2019 au fost 19.828 platitori 122,60% fata de 2018;

 In 2020 au fost 27.494 platitori 138,67% fata de 2019;

 Intre anii 2012-2020 au fost 115.720 platitori; 

 Cresterea numarului de platitori in 2020 fata de 2012 este de 507.55%.

 In 2021 sunt deja 22.637 platitori;

 Din 2020 s-a introdus si sistemul de plata selfpay



NUMARUL CONTRIBUABILILOR CARE AU 

EFECTUAT PLĂȚI ELECTRONICE



ACTIVITATEA DE EXECUTARE SILITĂ

 Încasările rezultate din activitatea de executare silită 
sunt în sumă de 12.088.964 lei.

 Activitati desfașurate:
 Somaţii  şi titluri executorii comunicate : 5.139; 

 număr popriri pe conturile bancare : 4.058;

 248 sechestre pe bunurile mobile si imobile ale persoanelor fizice si juridice;

 s-au întocmit 601 note de constatare pentru identificarea contribuabililor negăsiţi la adresa 

declarată in baza de date a Direcţiei Venituri;

 s-au întocmit 113 dosare de insolvabilitate pentru persoane fizice si juridice;

 s-au verificat 2.231 dosare de insolvabilitate pentru persoane fizice si juridice;

 s-a procedat la ridicarea a 2.661 de popriri la persoanele fizice şi juridice;

 s-a ridicat starea de insolvabilitate la 468 persoane fizice şi juridice;

 s-au cerut informatii pentru un număr de 51.981 persoane fizice si juridice, catre diverse institutii;

 S-au facut interogari la ANAF prin PATRIMVEN pentru 2.942 persoane;



ACTIVITATEA DE EXECUTARE SILITĂ

 s-au luat in evidenta 1.205 dosare provenite de la diverse institutii ;

 34 dosare au fost transmise in alte localitati spre executare, deoarece debitorii au sediul sau 
domiciliul, dupa caz, in afara Municipiului Arad;

 s-au întocmit 312 referate de scădere amenzi.

 Activitatea desfăşurată în vederea obţinerii titlurilor executorii în 
ceea ce priveşte contractele de concesiune, închiriere şi rate:

 - acţiuni promovate în instanţă: 4;

 - citaţii, întâmpinări, concluzii, note de şedinţă: 4 ;

 Activitatea desfăşurată în cadrul procedurii de lichidare, insolvenţă, 
faliment, reorganizare judiciară:

 s-au depus 40 declaraţii de creanţă pentru societăţile comerciale intrate in lichidare;

 s-a participat în instanţă la 28 de cauze la societăţile comerciale aflate in lichidare;

 s-a participat la 34 adunări de creditori la societăţile comerciale aflate in lichidare;

 s-au depus 2 cereri introductive în vederea deschiderii procedurii falimentului:.

 -s-au intocmit 4 cereri de numire lichidator in cazul persoanelor juridice aflate in dizolvare in baza Legii nr. 
31/1990.



ADMINISTRAREA CREANTELOR CONTRACTUALE

 In 2021s-au întocmit şi emis 35.730 facturi, din care:

 -la persoane fizice: 27.804;

 -la persoane juridice: 7.926; 

 s-au întocmit şi prelucrat 28 contracte noi pentru închiriere teren garaj(in 

cazul vanzarii prin acte notariale); 

 s-au prelucrat aproximativ 4.131 contracte noi de concesiune si inchiriere;

 s-au prelucrat din punct de vedere fiscal aproximativ 442 contracte noi (primite de la Directia 

Patrimoniu);

 s-au întocmit şi transmis 302 somatii pentru obligaţii restante:

 -8 somatii pentru obligaţii restante la contractele aflate în derulare la persoane juridice;

 -294 somatii pentru obligaţii restante la contractele aflate în derulare la persoane fizice;

 cereri, petiţii, diverse adrese soluţionate: 167;



ADMINISTRAREA CREANTELOR CONTRACTUALE

 Lunar s-a verificat şi s-a depus declaratia 300 privind decontul de TVA si 

declaratia 394 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de 

persoanele înregistrate în scopuri de TVA;

 Încasările din sumele facturate în anul 2021 au fost de 5.102.021 lei, din 

care:

 -2.537.136 lei la persoane fizice;

 -2.564.885 lei la persoane juridice;

 Încasările din sumele facturate în anul 2020 au fost de 9.706.403, din care : 

 -5.401.511 lei la persoane fizice;

 -4.304.892 lei la persoane juridice.



REPREZENTAREA ÎN INSTANŢĂ, ÎNLESNIRI LA PLATĂ, 

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

 Au fost formulate un nr. de 13 contestaţii de către contribuabili împotriva

actelor administrative fiscale (decizii de impunere, adrese de comunicare cote de impunere persoane juridice), din 
care:

 - persoane fizice: 6;

 - persoane juridice: 7;

 Număr contestaţii admise: 0;

 Număr contestaţii respinse: 10;

 Număr contestaţii admise în parte:2;

 Număr contestaţii suspendate:  1;

 Total sume contestate: 17.403.340, din care:

 - sume admise: 244.977 - lei;

 - sume respinse: 17.153.659  lei;

 -sume contestatie suspendata: 4.704 lei;



REPREZENTAREA ÎN INSTANŢĂ, ÎNLESNIRI LA PLATĂ, 

SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

 927 înlesniri la plata obligaţiilor faţă de bugetul local;

 529 acţiuni în instanţă, întâmpinări, citaţi, diverse adrese ;

 număr de dosare aflate pe rolul instanţelor: 175, din care:

 -contencios administrativ:15;

 -contestaţii la executare silită: 7;

 -obligaţia de a face: 5;

 -pretentii (obtinere titluri executorii pt. obligatii de plata contractuale): 148;

 elaborat proiecte de hotărâri ale consiliului local, rapoarte de specialitate, expunere de motive: 7;

 susţinere proiecte de hotărâri ale consiliului local în comisiile de specialitate ale consiliului local: 7;

 elaborat note interne, regulamente, dispoziţii ale primarului şi directorului Direcţiei Venituri;

 soluţionat petiţii, reclamaţii, cereri, note de audienţă:    25;

 total documente intrate/emise in cadrul serviciului: 3.192;

 Asistenta/indrumare contribuabili;

 Asistenta juridica serviciilor din cadrul PMA si Directia Venituri.



ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE 

A REŢELEI DE CALCULATOARE ŞI A SISTEMULUI 

INFORMATIC
 întretine baza de date a Directiei Venituri;

 asigura sistem de acces pe nivel de competente, in vederea protejarii datelor;

 proiectează, implementează si gestionează reteaua de calculatoare in vederea protejarii
datelor impotriva atacurilor cibernetice și altor intruziuni neautorizate;

 gestionează sistemul informatic al D.V. cu urmatoarele module:

 -aplicatia Impotax

 -Impotax Posta, CID-registratura electronica, Autorizaţii;

 -platforma electronica;

 - Gecon- Contracte, Contab2006,;

 -asigură folosirea programelor la parametrii maximi si dezvoltarea continua
acestuia;

 Încasări prin bancă , operate de Serviciul e-Taxe : 73.860.529,82 lei ;

 -debitează procesele-verbale de contravenție primite de la diverse instituții -16.472 
bucăti in suma de 4.519.335 lei:

 debitat în evidențele fiscale a taxelor judiciare 236.422 lei:
-la persoane fizice: în suma  de  117.633,00 lei;
-la persoane juridice:  în suma de 118.789,00 lei


