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  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI HUNEDOARA 

 

H O T  R Â R E 

privind  îmbun t țirea activit ții desf șurate de  
Administrația Județean  a Finanțelor Publice Hunedoara 

 

          Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
         Întrunit în şedin a din data de 28 iunie 2018, conform Ordinului Prefectului 
nr.164/25.06.2018; 

În temeiul prevederilor art.7 i art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modificările 
i completările ulterioare, 

 

HOT R ŞTE: 
 

           Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfă urate de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara, pe parcursul anului 2018: 

1. Monitorizarea zilnică a agen ilor economici cu risc ridicat de generare a arieratelor; 
2. Monitorizare zilnică a  sumelor declarate de contribuabilii care de in ponderea semnificativă în 

totalul obligațiilor declarate i urmărirea,  punctual, a  încasării acestora; 
3. Îmbunătățirea conformării voluntare prin simplificarea procedurilor, extinderea pe portalul 

ANAF a accesului contribuabilului la propriul dosar, vizualizarea situa iei fiscale, solicitarea i 
primirea documentelor prin portalul ANAF; 

4. Dezvoltarea canalelor de interac iune informatică cu contribuabilii prin comunicarea actelor 
administrativ-fiscale utilizând serviciul de e-mail al contribuabililor i transmiterea prin SMS a 
notificărilor si anunțurilor referitoare la domeniul fiscal; 

5. Îmbunătă irea sistemului de rambursare a TVA şi diminuarea fraudelor în domeniul 
rambursării TVA;  

6. Evaluarea procedurilor de control fiscal şi fixarea unor reguli stricte de etică în activitatea de 
control fiscal prin cooperarea autorită ilor publice cu comunitatea oamenilor de afaceri.  

             Termen:  Permanent 
  Răspunde:   eful Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cuno tință instituțiilor interesate de către secretariatul 

Colegiului Prefectural i se afi ează pe site-ul Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 
 

 

 

PREFECT, 

Fabius-Tiberiu KISZELY 
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