
 

 

                  

 

 

 

 

Deva - 330025, B-dul 1 Decembrie nr.1918, Nr. 28 

           Tel.:+4 0254-211 850, 211 851 

           Fax:+4 0254 215 010, 215 099  

r    

E-mail: prefhd@prefecturahunedoara.ro  

cancelarie@prefecturahunedoara.ro 

www.prefecturahunedoara.ro 
PALATUL ADMINISTRATIV 

  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI HUNEDOARA 

 

H O T  R Â R E 

privind  îmbun t țirea activit ții desf șurate de  
Biroul Vamal 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 și 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 
și completările ulterioare, 

 

HOT R ŞTE: 
 

           Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate de Biroul 
Vamal Hunedoara, pe parcursul anului 2018: 

1. Îmbunătățirea și dezvoltarea activitățiilor de management al riscurilor și analiză de risc; 
2. Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire, aplicabile agenților economici cu volume 

de activitate semnificative; 
3. Protejarea teritoriului vamal național și comunitar prin combaterea traficului ilicit de droguri, a 

bunurilor culturale mobile, a metalelor și pietrelor prețioase, a produselor cu regim special, a 
mărfurilor contrafăcute și pirat, a produselor prohibite/restricționate, precum și supravegherea 
vamală a pieței; 

4. Actiuni de supraveghere şi control pentru verificarea respectării reglementărilor fiscale în 
domeniul produselor accizabile, supravegherea şi verificarea agenţilor economici, a locurilor şi 
obiectivelor despre care sunt deţinute date şi informaţii că depozitează produse supuse 
accizării;  

5. Îmbunătăţirea cooperării cu instituțiile de profil la nivel județean în domeniul specific de 
activitate; 

6. Popularizarea legislației vamale prin metode specifice, prin utilizarea internetului si a 
mijloacelor multimedia, în scopul cunoașterii reglementărilor care se aplică în România. 

             Termen:  Permanent 

  Răspunde:   Seful Birou Vamal Hunedoara 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către secretariatul 

Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul Hunedoara. 
 

 

PREFECT, 

Fabius-Tiberiu KISZELY 
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