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PROCEDURĂ PETRU CONSULTAREA SITUAȚIEI FISCALE 

Departamentul (Direcţia): Direcția Economică 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a 
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale. 

Elemente 
privind Numele si 

prenumele 
Functia 

3 

Data 

4 

Semnatura 

5 

responsabilii/ 
operatiunea 

1 2 

Sef 
1.1. Elaborat 

1.2. Verificat 

1.3 Aprobat 

serviciu 

Director 
executiv 

Primar 
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Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

Data de la care se 
Modalitatea aplica prevederile 

Editia/revizia 
in cadrul 

editiei 
Componenta revizuita 

reviziei editiei sau reviziei 
editiei 

Editia 1/ 
Revizia 0 

Iulie 2019 

Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul 
editiei procedurii operationale: 

Exem- 
plar 
nr. 

Nr. Scopul 
Crt difuzarii 

Nume si 
prenume 

Data Semnatur 
Compartiment Functia 

primirii a 

1 2 3 4 5 6 7 

Serviciul Control si Inspectie 
Fiscla Persoane Juridice 

1  
Aplicare 1 Sef serviciu 

Control, Inspecţie şi Facilităţi 
Fiscale Persoane Fizice 

 
 

2 

3 

Aplicare 

Aplicare 

1 

1 

Sef serviciu 

Prelucrare Date si 
Incasari 

Relatii cu Publicul si 
Gestionarea Dosarelor 
Fiscale 

Urmărire, Executare şi 
Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Juridice 

Urmărire, Executare şi 
Colectare Creanţe Fiscale 
Persoane Fizice 

Sef serviciu  

Sef serviciu  4 

5 

Arhivare 

Aplicare 

1 

1 Sef serviciu 
 

6 

7 

Aplicare 

Aplicare 

1 

1 

Sef serviciu  

Sef serviciu  Informatică 
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1 SCOP 

Această procedură stabileşte mecanismul privind consultarea situației fiscale accesând portalul 

primăriei municipiului Buzău. 

2 DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică la nivelul Primăriei Municipiului Buzău. 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 3 

SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 

OG nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor şi adeverinţelor de către 

autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 223/2002 

LEGEA nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificarile si completările 

ulterioare; 

ORDINUL 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

HG 1514 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 publicată în MO 

935/17.11.2006 

HG 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la 

art.263 alin.(4) şi (5) din LEGEA nr 571/2003 privind CODUL FISCAL, aplicabil în anul fiscal 

2009, publicată în MO 1697/17.12.2008 

Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) - actualizat în data de 08.02.2019 

4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Procedură = prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 

regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 

responsabilităţilor; 

Procedură de sistem (PS) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se 

desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul institutiei; 

Procedură operaţională (PO) - procedură care descrie un proces sau o activitate care se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la 

nivelul întregii entități publice 
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http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1514_2006.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1514_2006.pdf
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http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1697_2008.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1697_2008.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1697_2008.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1697_2008.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/impozitesitaxe/legislatie/HG1697_2008.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_08022019.htm
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Impozit - este o prelevare obligatorie și gratuită, efectuată de către stat asupra resurselor sau 

bunurilor individuale sau ale colectivităților și plătită în bani 

A datora = a avea obligatia stabilita prin lege sa contribuie prin plata impozitelor si taxelor la 

cheltuielile publice 

A plati = a stinge o creanta bugetara. 

Actul administrativ fiscal = actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislatiei 

privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscal 

Autoritate fiscala competenta - organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si 

serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au 

responsabilitati fiscale; 

Debit = ceea ce datoreaza o persoana fizica sau juridica, dandu-i calitatea de debitor in relatia 

cu statul sau cu unitatea administrativ-teritoriala, in calitatea acestora de persoane juridice 

creditoare. 

Matricola = registru fiscal in care se inscriu, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, 

contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, cu elementele de identificare ale acestora, 

precum si impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa pe teren, precum si impozitul pentru 

mijloacele de transport, pe care le datoreaza, avand la baza declaratiile de impunere si 

procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale respective 

EO - Entitate operaţională 

MO - Monitorul Oficial 

HG - Hotărâre de Guvern 

OMFP - Ordin al Ministerului de Finanțe Publice 

5 CONȚINUTUL PROCEDURII 

Prezenta procedură stabileşte modul în care se realizează consultarea situației fiscale prin 

intermediul portalului primăriei municipiului Buzău. 

5.1 Generalități 

Situația fiscală se eliberează/publică pe baza datelor cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale a 

organului fiscal local şi cuprinde obligaţiile fiscale restante şi, după caz, obligaţiile fiscale 

scadente până în prima zi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi alte creanţe bugetare 

individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal local 

în vederea recuperării. Poate solicita informații despre situația fiscală: 

 Orice contribuabil 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ban_(mijloc_de_plat%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ban_(mijloc_de_plat%C4%83)
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 Orice persoană fizică sau juridică, care poate solicita situația fiscală, numai cu acordul scris 

al contribuabilului în cauză 

 

 

 

Notarului public conform delegării date de către contribuabil. 

Autorităţilor publice în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Executorilor fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari. 

5.2 Consultare situație fiscală prin intermediul portalului 

Orice contribuabil (persoana fizică și juridică) din Municipiul Buzău își poate verifica situația 

fiscală accesând informațiile puse la dispoziție în portalul primăriei Municipiului Buzau, urmând 

următorii pași: 

1. Accesează portalul primăriei intrând pe pagina de internet 

https://ghiseu.primariabuzau.ro/portalcetatean/ 

2 

3 

4 

. Din meniul principal se accesează meniul situație fiscal 

. Pe ecran se va afișa lista tuturor matricolelor fiscale ale contribuabilului. 

. Se vizualizează pentru fiecare matricola în parte debitul existent. 

Se va completa cu pasii expliciti si cu capturi de ecran dupa implementare 

RESPONSABILITĂȚI 

Directorul Executiv: 

6 

 

 

 

emite, modifică si desfiinţează decizii privind emiterea, eliberarea şi evidenţa certificatelor 

de atestare fiscală. 

Numește prin decizie persoanele împuternicite cu emiterea, eliberarea şi evidenţa 

certificatelor de atestare fiscală. 

Numește prin decizie persoanele împuternicite cu evidența situației fiscale 

Sefii compartimentelor: 

 

 

actualizează fisele de post in concordanta cu atributiile stabilite; 

verifica aplicarea prevederilor prezentei proceduri si informeaza, in scris, directorul executiv 

in cazul in care constata nereguli. 

Împuterniciţii cu emiterea, şi evidenţa situațiilor fiscale: 

 au obligaţia de a respecta prevederile prezentei proceduri în tot ceea ce priveşte emiterea, 

eliberarea si evidenţa situației fiscale; 
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