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REFERAT
Privind modificarea organigramei Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 63/2010- pentru
modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare precumsi solicitarea d-lui Primar al Municipiului
Timisoara conform adresei nr. CP2010-00590/22.07.2010.................,- Direcţia Fiscală a
Municipiului Timişoara intelege necesitatea reorganizarii institutiei astel incat sa
contribuie la diminuarea cheltuielilor cu personalul, in masura in care actvitatea institutiei
nu va fi influentata negativ in ce priveste indeplinirea atributiilor ce-i revin conform
prevederilor legale.
Necesitatea reorganizarii DFMT este datorata pe de o parte, nevoii generale de
reducere a cheltuielilor bugetare in aceste vremuri de criza si pe de alta parte incadrarii in
normativele de personal prevazute de Ordonanta nr.63/2010.
Organigrama Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara numără 210 posturi, din
care 192 sunt ocupate si 18 posturi vacante .
Cele 18 posturi vacante au urmatoarea structura:
-15 functii publice ( 3 functii publice de conducere si 12 functii publice de
executie);
-3 posturi personal contractual
Cele 192 de posturi ocupate au urmatoarea structura:
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-184 functii publice (11functii publice de conducere si 173 functii publice de
executie)
- 8 personal contractual (1 de conducere şi 7 de execuţie)
In urma procedurii de reorganizare, s-au desfiinţat: 18 posturi vacante şi alte 48
de posturi ocupate (un procent de 25% din posturile ocupate) astfel:
- 1 post de execuţie – personal contractual;
- 2 posturi de conducere – funcţionari publici;
- 45 de posturi de execuţie – funcţionari publici.
Modificarile majore care au dus la intocmirea unei noi organigrame sunt
urmatoarele:
1. Biroul Impuneri Mijloace de Transport persoane fizice şi juridice se
transforma in compartiment aflat in subordinea si coordonarea directa a conducatorului
institutiei .
2. Biroul Achiziţii Publice şi Contabilitate s-a scindat transformandu-se in
“compartiment contabilitate “ si “compartiment achizitii”, aceasta organizare fiind in
concordanta si cu prevederile Legii nr. 273/2006.
3. Serviciul Colectare şi Executare Silită Impozite şi Taxe Persoane Fizice şi
Serviciul Colectare şi Executare Silită Amenzi Persoane Fizice care in esenta indeplinesc
aceleasi proceduri si activitati, diferenta fiind natura surselor urmarite, au fuzionat
rezultând un singur serviciu care va realiza o mai buna urmarire a tuturor persoanelor
fizice care au obligatii de natura fiscala fata de bugetul local indiferent de natura
acestora, fie ele impozite si taxe locale, fie amenzi.
4. Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Juridice se desfiinteaza iar cele doua
servicii cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de catre
contribuabilii persoane juridice vor avea si atributii de inspectie fiscala, inspectie care va
fi efectuata numai in cazuri justificate, atunci cand contribuabilul nu colaboreaza cu
organul fiscal in vederea stabilirii obligatiilor fiscale, a continuitatii in declaratii fiscale
precum si in alte cazuri prevazute de lege
5. Serviciul Inspectie Fiscala Persoane Fizice se desfiinteaza iar personalul din
cadrul Serviciului Impozite si Taxe persoane fizice va avea atat atributii de stabilire a
impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice cat si atributii de inspectie
fiscala, inspectie care va fi efectuata numai in conditii similare cu cele de la punctul 4.
6. Biroul Evidenţă Contribuabili şi Incasări Bugetare a trecut din subordinea
Serviciului Impozite şi Taxe Persoane Fizice în subordinea si coordonarea directă a
Directorului Executiv.
Având în vedere cele prezentate mai sus, organigrama şi statul de funcţii ale
Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara vor avea următoarea structură:
- TOTAL PERSONAL: 144
- Total funcţionari publici: 137 (din care: 9 de conducere şi 128 de
execuţie);
- Total personal contractual: 7 (din care: 1 de conducere şi 6 de
execuţie).
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PROPUNEM:
Aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Directiei Fiscale a
Municipiului Timisoara, in conformitate cu ANEXELE I si II care sunt anexate la
prezentul referat.

DIRECTOR EXECUTIV
EC. BODO ADRIAN

AVIZAT JURIDIC
MIRELA LASUSCHEVICI
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