
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR. 24/30.06.2010 
 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 
30.06.2010, 
 Avand in vedere expunerea de motive a d-lui primar Rababoc Anghel, precum si 
Raportul de specialitate al compartimentului de resort, 
 Cu respectarea Avizului comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 In baza:  

- prevederilor legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederilor art. 227 (4) si (6) din OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederilor art. 36 (4) si art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

 Art. 1 Se aproba constituirea fondului de stimulente acordate personalului din 
compartimentele de specialitate din Aparatul propriu al primarului comunei Stefanestii de Jos,  
cu atributii in administrarea creantelor fiscale locale.  
 Art. 2 Se aproba Metodologia de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de 
stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Stefanestii 
de Jos, potrivit Anexei, parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 3. Primarul va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                               SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
Consilieri prezenti: 
 
Cu un numar de __11__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie. 
 
 
 
 



Anexa la HCL 24/30.06.2010 
 
 

REGULAMENT 
De constituire si utilizare a fondului pentru acordarea stimulentelor, reglementat prin 

OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 
 
 
 

Art. 1 Constituirea fondurilor de stimulare 
 
1.1 Fondul pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Stefanestii de Jos cu atributii in stabilirea, controlul, urmarirea si 
incasarea creantelor bugetare si atragerea la bugetul local de sume reprezentand venituri 
suplimentare ale acestuia, se constituie distinct prin retinerea unei cote de 15%, conform 
art. 227 alin.4 din Codul de procedura fiscala (OG 92/2003), din: 

a) sumele reprezentand valoarea creantelor fiscale stinse prin executare silita, potrivit 
prevederilor prezentului cod;  

b) sumele incasate in cadrul procedurii insolventei;  

c) sumele reprezentand impozite, taxe si contributii stabilite suplimentar ca urmare a 
inspectiei fiscale, stinse prin incasare sau compensare;  

d) sumele reprezentand obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin 
incasare sau compensare;  

e) sumele reprezentand valoarea amenzilor stinse prin incasare sau compensare;  

f) sumele reprezentand valoarea bunurilor confiscate si valorificate.  

1.2 La categoria sumelor incasate prin executare silita se incadreaza orice suma incasata dupa 
inceperea procedurii de executare silita, prin comunicarea somatiei insotita de titlul 
executoriu, conform art. 145 din OG 92/2003, republicata, prvind Codul de procedura fiscala, 
reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri sau diferente de impozite, taxe si 
contributii si accesorii ale acestora, ce constituie venituri ale bugetului local, precum si 
sumele incasate dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, insolventa si faliment, 
in conditiile legii, de la:  

- debitor; 
- unitatea bancara sau de trezorerieunde debitorul are deschise conturile de 

disponibilitati; 
- orice tert, persoana fizica sau juridica, care detine veniturile debitorului; 
- orice tert, persoana fizica sau juridica, ca urmare a valorifiarii bunurilor mobile 

si/sau imobile ale debitorului; 
- orice tert, persoana fizica sau juridica, care isi asuma obligatia, potrivit legii, 

printr-un angajament de plata sau printr-un act de garantie incheiat in forma 
autentica sa achite in numele debitorului sau, sau alaturi de acesta, debitul pentru 
care s-a inceput executarea silita;orice tert platitor care a achitat obligatiile 
bugetare restante ale debitorului, conform prevederilor OG 92/2003, republicata 



privind Codul de procedura fiscala, administrator sau lichidator, dupa caz, in cazul 
distribuirii rezultate din procedura de reorganizare judiciara sau faliment. 

 
 
Art. 2 Principalele criterii de repartizare pe salariati a stimulentelor 
 
Criteriile de repartizare pe salariati a fodului de stimulente constituite potrivit prezentului 
regulament sunt: 
2.1 Complexitatea activitatii desfasurate in exercitarea atributiilor ce le revin angajatilor 
beneficiari ai prezentei; 
2.2 Frecventa, valoarea si gradul de periculozitate sid e dificultate a actiunilor de incasare a 
debitelor prin executare silita cat si de constatare, stabilire, urmarire si executare silita a 
creantelor bugetare; 
2.3 Gradul de implicare in activitatea specifica a serviciilor si compartimentelor de 
specialitate cu atributii in administrarea creantelor bugetare; 
2.4 Contributia la buna organizare si functionare a activitatii de constatare, stabilire, urmarire 
si executare silita a creantelor bugetare cat si contributia personala la introducerea si aplicarea 
corecta a procedurilor de executare silita; 
2.5 Valorificarea in timp cat mai scurt a bunurilor supuse sechestrului, precum si vechimea 
debitelor; 
2.6 Timpul de munca efectiv lucrat, precum si timpul suplimentar lucrat in afara orelor de 
program, in luna de acordare a stimulentelor; 
2.7 Indeplinirea corecta si la timp a activitatii programate, calitatea serviciilor prestate, 
conducerea corecta si la zi a evidentelor precum si aportul personal determinat de buna 
organizare si functionare a compartimentului din care face parte beneficiarul stimulentelor si 
la indeplinirea obiectivelor activitatii proprii. 
2.8 Competenta profesionala dovedita si disponibilitatea la sarcini in indeplinirea atributiilor; 
2.9 Complexitatea sarcinilor de serviciu si gradul de indeplinire a acestora, precum si 
preocuparea constanta pentru colectarea in termen cat mai scurt a impozitelor, taxelor, 
contributiilor si altor sume datorate bugetului local; 
2.10 Contributia efectiva in activitatea de constatare, urmarire, impunere si de inspectie 
fiscala, de urmarire si incasare efectiva a debitelor ce se constituie in surse ale fondului de 
stimulente, precum si contributia efectiva in activitatea de identificare a debitorilor, de 
urmarire si incasare prin executare silita a debitelor restante si de atragere suplimentara de 
venituri la bugetul local, precum si modalitati optime de incasare prin executare silita a 
debitorului; 
2.11 Indeplinirea corecta si la timp a activitatilor programate, calitatea serviciilor prestate, 
gradul de lichidare a debitelor primite spre incasare prin executare silita; 
2.12 Respectarea ordinii si disciplinei muncii. 
 
Art. 3 Conditii de utilizare a fondului de stimulare a personalului din cadrul aparatului 
propiu de lucru al primarului comunei Stefanestii de Jos 
 
3.1 Beneficiaza de stimulente in conditiile legii si in baza prezentului REGULAMENT 
personalul cu functie de conducere si executie implicat in mod direct sau indirect, din cadrul 
aparatului propriu de lucru al primarului com. Stefanestii de Jos, cu atributii in activitatea de 
administrare si recuperare a creantelor bugetului local, respectiv in stabilirea, constatarea, 
comunicarea, transmiterea, impunerea, urmarirea si executarea silita, control-inspectie fiscala 
si incasare a impozitelor si taxelor locale, a amenzilor si a altor venituri ale bugetului local, 



inregistrarea contabila a veniturilor, la recuperarea sumelor incasate in cadrul procedurii 
insolventei 
 
 

 
 

  


