
JUDEȚUL ARGEȘ  

MUNICIPIUL PITEȘTI  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI  

Direcția Impozite și Taxe Locale  

Compartimentul încasări și Evidență a Veniturilor 

 

 

FIȘA POSTULUI 

Matriță 

Informații generale privind postul 

1.Denumirea postului: Referent, COD COR 242204, clasa III, gradul superior 

2.Nivelul postului: Funcție publică de execuție: Referent 

3.Scopul principal al postului: Asigură aplicarea prevederilor ROF-ului și a 

legislației referitoare la încasarea și evidența impozitelor si taxelor locale, amenzilor, 

taxelor judiciare de timbru si alte venituri ale bugetului local. 

Condiții specifice privind ocuparea postului: 

1.Studii de specialitate: studii medii 

2.Perfecționări (specializări): 

3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel mediu 

4.Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere): cunoștințe de baza 

5.Abilități, calități și aptitudini necesare: păstrarea confidențialității; corectitudine; 

fidelitate; abilități în comunicarea scrisă și verbală, promptitudine și eficiență în 

efectuarea lucrărilor; asumarea responsabilității; flexibilitate; creativitate și inițiativă; 

capacitatea de a lucra în echipă și/sau independent; autoperfecționarea; capacitatea de 

analiză si sinteză; profesionalism, răbdare, tact, judecată clară, atitudine respectuoasă, 

răspuns la solicitări în manieră pozitivă; capacitatea de autoinstruire continuă in ceea 

ce privește legislația specifică domeniului; folosirea unui limbaj accesibil cetățeanului 

(contribuabilului) cu care intră în contact. 

6.Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit și pentru 

deplasare la centrele de încasări din cartiere. 

7.Competență managerială 

Atribuțiile postului: Colectarea impozitelor si taxelor locale, restituiri in numerar. 

l. Atribuții specifice activității desfășurate: 

1. exercită activitatea de casierie conform legislației în vigoare; 

2. emite chitanța de plata privind obligațiile fiscale a impozitelor si taxelor locale 

persoane fizice si juridice; 

3. încasează impozitele și taxele locale, amenzile, taxele judiciare de timbru precum 

și alte venituri ale bugetului local, atât în numerar, cât și prin terminalele de plată 

tip POS; 

4. verifică, numără și împachetează corespunzător numerarul încasat și întocmește 

zilnic actele justificative de predare a numerarului încasat conform clasificației 

bugetare către casierul central; 

5. conduce corect și la zi evidența intrărilor și ieșirilor de numerar, întocmește zilnic 

monetar si registrul de casă; 

6. asigură și răspunde de evidențierea corectă a numerarului încasat pe surse de venit 

utilizând aplicația informatica ATLAS în vederea centralizării la sfârșitul zilei cat 

si centralizarea lunara ; 



7. confruntă zilnic situația numerarului faptic cu numerarul scriptic si se verifica cu 

inspectorul din compartiment; 

8. la sfârșitul zilei emite si verifica situațiile centralizatoare de încasări pe contribuabili 

- persoane fizice si juridice precum si pe surse de venit(conturi); 

9. răspunde de folosirea corectă a formularelor cu regim special precum si a 

echipamentului cu care lucrează; 

10. efectuează plați in numerar conform documentației de restituire pentru persoane 

fizice; 

11. asigură îndosarierea și arhivarea documentelor de încasare a numerarului privind 

impozitele și taxele locale; 

12. asigură confidențialitatea informațiilor privind obligațiile fiscale ale 

contribuabililor precum si securitatea informațiilor in cursul prelucrării; 

13. preia și centralizează încasările în vederea depunerii la Trezorerie; 

14. exploatează aplicațiile informatice specifice impozitelor și taxelor locale pentru 

întocmirea de situații statistice, raportări periodice si ia masuri pentru creșterea 

gradului de încasare a veniturilor bugetului local; 

II. Atribuții generale: 

1. asigură implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial și 

integrat, calitate-mediu, la nivelul activității desfășurate, conform Codului Intern 

Managerial aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 

600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice, Standardelor ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015; 

2. contribuie la realizarea programului de dezvoltare a SCIM aprobat; 

3. realizează obiectivele specific postului in vederea realizării misiunii 

compartimentului; 

4. respectă procedurile de sistem și procedurile operaționale specific activității sau 

proceselor desfășurate; 

5. își aduce aportul la gestionarea riscurilor ce ar putea afecta realizarea obiectivelor 

specific și transformarea lor in oportunități; 

6. depozitează consumabilele uzate ( cartușe, tonere) și echipamentele electrice și 

electronice in locurile special amenajate; 

7. colectează selectiv deșeurile reciclabile (hârtie-carton, metal, mase plastice și 

sticlă); 

8. economisește resursele (apa, energia electrică, hârtie, consumabile); 

9. aplică prevederile din Manualul de Management specific domeniului său de 

activitate; 

10. identifică neconformități la procesele/activitățile/serviciile realizate și răspunde de 

soluționarea celor care i-au fost repartizate; 

11. se preocupă de îmbunătățirea continuă a activității; 

12. îndeplinește cu profesionalism, corectitudine și loialitate îndatoririle de serviciu; 

13. asigură cunoașterea, respectarea și aplicarea corectă a actelor normative aplicabile 

în domeniul său de activitate, a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor 

primarului; 

14. rezolvă în termen, corespondența repartizată; 

15. asigură păstrarea secretului de stat, secretului de serviciu și confidențialitatea în 

legătură cu faptele, informațiile, documentele, date cu caracter personal, de care ia 

cunoștință în exercitarea funcției publice în condițiile legii, cu excepția informațiilor 



de interes public; 

16. în relațiile cu publicul, oferă servicii de calitate, răspunzând prompt solicitărilor 

cetățenilor; 

17. are obligația de a cunoaște și respectă îndatoririle stabilite prin Codul de Conduită 

a funcționarilor publici/ personalului contractual, prin Regulamentul Intern; 

18. asigură respectarea normelor legale privind întocmirea, circuitul, arhivarea și 

păstrarea în condiții de siguranță a documentelor; 

19. răspunde pentru utilizarea integrală și în condiții de eficiență a timpului de lucru; 

20. participă la acțiunile organizate de PMP; 

21. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, transmise de șeful ierarhic 

superior și/sau de primar. 

III. Atribuții și răspunderi în domeniul SSM: 

1) să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, astfel încât 

să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 

persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în 

timpul procesului de muncă; 

2) să respecte regulamentul de circulație pe drumurile publice atunci când se 

deplasează de la domiciliu la serviciu și invers, cât și la deplasările în interesul 

serviciului cu autoturismul personal sau al instituției; 

3) să comunice imediat conducerii instituției sau lucrătorului desemnat orice situație 

de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea 

și sănătatea salariaților; 

4) să aducă la cunoștința șefului ierarhic superior accidentele suferite de propria 

persoană; 

5) să coopereze cu lucrătorul desemnat pentru a permite conducătorului instituției să 

se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru 

securitate și sănătate, în domeniul său de activitate; 

6) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și 

sănătății în muncă specifice locului de muncă și măsurile de aplicare a acestora; să 

participe la instruirile organizate de responsabilul în domeniul SSM; 

7) să utilizeze corect aparatura de care dispune în desfășurarea activității, precum și 

cea din dotarea compartimentului. 

IV. Atribuții și răspunderi în domeniul situațiilor de urgență: 
1) să respecte normele și măsurile în domeniul situațiilor de urgență aduse la 

cunoștință, sub orice formă, de persoana desemnată; 

2) să utilizeze instalațiile, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor 

tehnice, precum și celor date de persoana desemnată; 

3) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și 

instalațiilor de apărare împotriva incendiilor; 

4) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice 

încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de 

acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la aparatura, 

sistemele și instalațiile din dotarea instituției; 

5) să coopereze cu salariatul desemnat care are atribuții în domeniul situațiilor de 

urgență, în vederea realizării măsurilor de apărare; 

6) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul 

apariției oricărui pericol iminent de incendiu; 



7) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, 

referitoare la producerea incendiilor. 

8) să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate, prin orice mijloace, 

inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminența producerii sau 

producerea oricărei situații de urgență despre care ia cunoștință; 

9) să participe la pregătirea în domeniul situațiilor de urgență, la locul unde își 

desfășoară activitatea; 

10) să accepte și să efectueze evacuarea din zonele afectate, în situații de urgență, 

potrivit măsurilor dispuse și aduse la cunoștință de către autoritățile abilitate; 

11) să îndeplinească orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de primar, în 

domeniul situațiilor de urgență. 

Identificarea funcției publice: 

1.Denumire: referent 

2.Clasa: III 

3.Gradul profesional: superior 

4.Vechimea în specialitate necesară: minim 7 ani 

Sfera relațională a titularului postului 

1.Sfera relațională internă: 

a)Relații ierarhice: subordonat față de coordonator compartiment, director executiv, 

primar 

b)Relații funcționale: cu salariații din cadrul Primăriei Municipiului Pitești și ai 

serviciilor publice de subordonare locală 

c)Relații de control: - 

d)Relații de reprezentare înlocuirea referentului(casierului) la centrele de încasare; 

2.Sfera relațională externă: 

a)cu autorități și instituții publice: - 

b)cu organizații internaționale: - 

c)cu persoane juridice private:- 

3.Limite de competență: 

-răspunde pentru modul de realizare a sarcinilor stabilite prin fișa postului; 

4.Delegarea de atribuții și competență: 

a) in lipsa de la serviciu, atribuțiile specifice enumerate de la nr .......  la nr .....  sunt 

îndeplinite de către dl./d-na .  Semnătură ............................ 

b) in lipsa de la serviciu, atribuțiile specifice enumerate de la nr .......  la nr .....  sunt 

îndeplinite de către dl./d-na .  Semnătură ............................ 

 


