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ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR 
 
 

În aplicarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele 
asigur ărilor sociale a sumelor încasate în numerar de c ătre compartimentele de 
specialitate ale unit ăţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi 
de realizare a schimbului de informa ţii dintre organele fiscale din cadrul Agen ţiei 
Naţionale de Administrare Fiscal ă şi organele fiscale din cadrul unit ăţilor administrativ- 
teritoriale, aprobat ă prin Ordinul comun al viceprim-ministrului, minist rul Finan ţelor 
Publice şi viceprim-ministrului, ministrul Dezvolt ării Regionale şi Administra ţiei 
Publice nr.1714/3246/2013,  facem urm ătoarele preciz ări: 
 
 Conform Ordinului comun al viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice şi 
viceprim-ministrului, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  
nr.1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi 
bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de 
specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de 
realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale: 
 

• “Persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii aferente veniturilor din activităţi 
agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în 
continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la 
compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare 
localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

� în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;  

� între unitatea administrativ-teritorială, prin primar, şi Direcţia generală 
regională a finanţelor publice în a cărei rază se află localitatea, s-a încheiat 
un protocol în acest scop”. 

• „Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu direcţia generală 
regională a finanţelor publice se publică pe pagina proprie de internet a acesteia, 
precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală” şi a prefecturii judeţului 
Ilfov sau a municipiului Bucureşti. 

• „Plata sumei privind obligaţiile fiscale aferente veniturilor agricole se face în numerar la 
compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale”.  

• Sumele plătite de contribuabili vor fi încasate în baza listei transmise de organul fiscal 
competent sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii prezentate de contribuabil. 

• „Sumele încasate în numerar reprezentând obligaţii fiscale datorate de contribuabili în 
condiţiile acestui ordin se depun de către compartimentul de specialitate al unităţii 
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administrativ-teritorială, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în contul 
50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte 
bugete" care se deschide pe numele acestora la unitatea teritorială a Trezoreriei 
Statului”. 
 

          Informaţii în acest sens, pot fi solicitate doamnei Rodica Elena Faida - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, la numărul de telefon 021.340.16.00 sau numărul 
0725.505.959 şi  pe adresa e-mail Rodica.Faida.IF@mfinante.ro. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


