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MINISTERUL FINANȚELOR        

Agenția Națională de Administrare 

Fiscală 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt 

 

 
Către  :  INSTITUTIA PREFECTULUI                                  
Referitor  :  Adresa nr . 30622/23.08.2022 
    Tema Colegiul Prefectural 
      
De la                  : FLORINEL MELERU – Şef administratie AJFP OLT  
Nr.                     : OTGDEX 6912/26.08.2022 
 
 

RAPORT DE  ACTIVITATE AL  A.J.F.P.  OLT 

  ACTIVITATEA DE COLECTARE A CREANTELOR BUGETARE /  SEMESTRUL I 2022 

 

Administratia judetena a finantelor publice Olt administreaza la data de  30.06.2022, 
un numar de 185.692 contribuabili, avand urmatoarea structura: 
✓ persoane juridice active –16.306 
✓ persoane fizice – 10.837 
✓ sedii secundare – 1.908 
✓ alti platitori – 156.641  

   Principalele obiective  avute in vedere de Administratia judeteana a finantelor publice 

Olt  în  procesul de administrare și colectare a veniturilor bugetului general consolidat al statului 

in semestrul I 2022 si monitorizate in continuare  pana la finalul anului  sunt: 

• creşterea conformării voluntare la declarare şi plată;  
• îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii;  
• creşterea eficienţei colectării, prin utilizarea unor pârghii eficace şi eficiente, cu costuri 

reduse, în atragerea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate la bugetul 
general consolidat;  

• reducerea evaziunii fiscale. 
 

      Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt a realizat in semestrul I 2022, incasari 
la bugetul general consolidat al statului  in suma de 865,36 mil. lei, raportat la un program 
de incasari venituri bugetare in suma de 856,93 mil. lei, ceea ce reprezinta realizare in 
procent de 100,98 fata de programul alocat,  respectiv depasirea programului transmis de 
ANAF cu suma de 8,43 mil. lei si o depasire in procent de 109,37 fata de incasarile 
semestrului I 2021 in suma de 791,21 mil. lei. 
   Mentionam ca, in  baza OPANAF  nr. 1721/2021 privind organizarea activitatii de 
administrare a marilor contribuabili, incepand cu 01.01.2022, un numar de  13 contribuabili 
buni platnici, care ar fi putut avea un aport  considerabil in realizarea programului de 



 
 
 

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE)2016/679 
Intocmit Eugenia Barbu/sef BMCVB/Tema Colegiul Prefectural/2ex/26.08.2022 

Page 2/4 

incasari, au fost predati din administrarea structurilor institutiei noastre catre Directia de 
administrare a marilor contribuabili, respectiv in semestrul I 2021 au achitat suma de 39.08 
mil lei, reprezentand 4.93% din incasarile totale ale semestrului I 2021, fapt pentru  care 
AJFP Olt a depus eforturi  substantiale pentru a nu inregistra deficit in semestru I al anului 
2022.   

 
Realizarile pe feluri de bugete in cadrul bugetului general consolidat al statului in 

semestrul I  2022,  se prezinta astfel: 

• bugetul de stat,  incasari in suma de 364,35 mil. lei; 

• bugetul asigurarilor sociale de stat, incasari in suma de 3.41,66 mil. lei; 

• bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate, incasari in suma de 147,71         
mil. lei; 

• bugetul asigurarilor pentru somaj, incasari in suma de 11,64 mil. lei. 
                                 

In semestrul I 2022, incasarile la bugetul de stat in suma de  364,35 mil lei, au 
fost mai mari cu suma de 55,36 mil lei, comparativ cu incasarile  aferente semestrului I 
2021  in suma de 308,99 mil. lei,   respectiv realizare de  117,92 %,  

 
      dintre care: 
 

✓   la impozitul pe profit a fost incasata suma de 30,67 mil lei, si reprezinta 105,14 
%   fata de suma de 29,17 mil. lei incasata in sem I 2021; 

✓  la impozitul pe  venit, suma totala incasata a fost de 133,85 mil. lei, si reprezinta 
crestere de 117,15% fata de  suma incasata in anul 2021  de 114,25 mil lei; 

✓   la  taxa pe valoarea adaugata, a fost incasata suma de 116,67 mil. lei, cu o 
crestere de 136,13% fata de incasarea anului 2021 in suma de 85,70 mil. lei; 

✓  pentru categoría “alte venituri” s-a incasat suma de 85,85 mil. lei, cu o depasire 
de  106,79% fata de incasarea anului 2021 in suma de 80,39  mil. lei. 

 
 Administratia judeteana a finantelor publice Olt, a acordat o atentie sporita 

promovarii facilităților fiscale reglementate de prevederile Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile 
Cap.II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal referitor la  anularea obligațiilor accesorii si de prevederile  O.G. 
nr. 6/2019  privind instituirea unor facilități fiscale, accelerand  notificarea 
contribuabililor cu datorii, în condiții optime, fără a fi afectată activitatea 
contribuabililor de bună credință, astfel, in semestrul I 2022, au fost  depuse de catre 
contribuabili un numar de 669 cereri de solicitare a aprobarii esalonarii la plata 
obligatiilor bugetare si au fost emise un numar de 650 decizii  de esalonare la plata a 
obligatiilor fiscale. 

 
De asemenea  au fost aplicate prevederile Codului de procedura fiscala privind 

modalitatile de executare silita asupra bunurilor si veniturilor debitorilor cu obligatii 
restante neachitate la bugetul general consolidat al statului: 

 
o suma totală încasată în urma emiterii unui numar de 31.561 somații 

pentru valoarea totala de 155.923.901 lei este de 56.924.485 lei; 
o au fost generate și transmise contribuabililor un număr de 15.236 popriri 

bancare, pentru suma totală de 108.918.309 lei, fiind incasata suma de 
21.064.456 lei; 
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o au fost generate și transmise contribuabililor un număr de 5.520 popriri 
bancare terte persoane, pentru suma totală de 28.725.730 lei, fiind 
incasata suma de 2.045.633 lei; 

 
o au fost instituite, 18 sechestre pentru bunurile mobile si imobile pentru 

creanțe fiscale în sumă totală 1.772.175 lei, fiind incasata suma de 
8.511 lei; 

Astfel, pentru urmatorii  indicatori monitorizati de catre ANAF, in semestrul I 

2022, au fost obtinute urmatoarele rezultate: 

• Gradul de realizare a programului de incasari venituri bugetare ( valori nete) 
semestrul I 2022 – 100,98% 

• Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de impozite – 
95,84% 

• Gradul de conformare voluntara la plata a obligatiilor fiscale (valoric) inclusiv 
platile    partiale ) – 80,35% 

• Gradul de depunere electronica a declaratiilor fiscale -99,91% 

• Rata de colectare a arieratelor la persoanele juridice – 58,02% 

• Gradul de acordare a esalonarilor la plata/restructurare/facilitati fiscale -97,16% 

 
Pentru susţinerea unui mediu de afaceri favorabil şi predictibil si imbunatatirea 

relatiei cu contribuabilii, A.J.F.P. OLT a propus si realizat urmatoarele actiuni: 

 

✓ Informarea continua a contribuabililor cu privire la  drepturile si obligatiile ce le revin in 
relatia cu administratia fiscala, inclusiv in ceea ce priveste facilitatile oferite la plata 
precum si la depunerea declaratiilor fiscale, sprijinirea mediului de afaceri in ceea ce 
priveste transparenta acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor pentru contribuabilii aflati 
in dificultate temporara generata de lipsa de disponibilitatilor banesti. 

✓ Extinderea comunicării în relaţia cu contribuabilii, creşterea calităţii serviciilor oferite 
contribuabililor.  

✓ Orientarea spre servicii la distanţă, furnizarea de servicii moderne,  asistenta fiscala de 
calitate, avand ca scop cresterea conformarii voluntare la declarare si plata  a 
contribuabililor, in conditiile cresterii eficientei si eficacitatii administrarii si colectarii 
veniturilor, aplicarea unui tratament unitar si nediscriminatoriu asigurand astfel 
egalitatea cetatenilor in  fata legii si un mediu de afaceri sanatos,  dezvoltarea 
parteneriatului dintre administratia fiscala si contribuabili,  urmarindu-se transparenta si 
respectul fata de contribuabil precum si  sustinerea civismului fiscal,  increderea 
reciproca si calitatea deciziilor. 

 
A.J.F.P. Olt, in perioada 01.01.2022-30.06.2022,  a desfăşurat activitati în direcţia 

satisfacerii nevoii de informare a contribuabililor cu privire la drepturile şi obligaţiile 

acestora în raport cu administraţia fiscală, astfel: 

• număr adrese soluţionate în scris şi prin e-mail – 664 

• număr de apeluri telefonice  primite de la contribuabili care solicita indrumare – 
1574  

• emiterea de  certificate pentru  scutire TVA  aprobate   conform  OMFP nr. 
4146/2015 din 30 decembrie 2015 din  Acordul dintre Romania si Statele Unite ale 
Americii prin care se acorda permanent asistenta si indrumare - 46 

• număr stiri media locala –presa scrisa , audio, video = 53  
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• numar utilizatori inscrisi in SPV la 30.06.2022 – 7.165 

• numar programari on-line -551 persoane 

• eliberare  certificate privind TVA la mijloacele de transport achizitionate 
intracomunitar – 61. 

Pentru realizarea obiectivelor s-a actionat astfel: 

➢ Analiza permanenta în dinamică, a încasarilor veniturilor bugetului general consolidat în 
raport cu nivelul programat, pe unităţile teritoriale şi pe principalele venituri: 

• efectuarea propunerilor privind îmbunatăţire gradului de încasare a veniturilor bugetare,  
• repartizarea programului de încasari a veniturilor bugetare pentru fiecare unitate fiscala 

( an/ trimestre/ luni) concomitent cu monitorizarea realizarii acestuia ; 
• analiza eventualelor disfuncţionalităţi aparute în activitatea de încasare a veniturilor 

bugetare la nivelul structurilor teritoriale şi elaborarea masurilor pentru îmbunătăţirea 
acestora.  

➢ Îndrumarea si monitorizarea permanenta a organelor fiscale teritoriale pe linia colectării 
veniturilor bugetare; 

• urmarirea operativă a încasărilor în urma aplicării măsurilor de executare silită asupra 
contribuabililor cu obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului; 

• verificarea respectarii conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii 
beneficiari ai inlesnirilorilor la plata obligatiilor bugetare in vederea recuperarii 
obligatiilor restante; 

• aplicarea masurilor de recuperare a creanţelor bugetare aferente contribuabililor 
transferati in subsistemul creantelor contribuabililor declarati insolvabili şi stadiul 
măsurilor de atragere a răspunderii solidare in conformitate cu Codul de procedură 
fiscală;  

➢ Acţiuni intreprinse pe linia informării şi educării contribuabililor în domeniul impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor, creeării condiţiilor necesare pentru creşterea gradului de 
conformare fiscala şi pentru reducerea evaziunii fiscale datorate necunoaşterii de către 
contribuabili a reglementarilor fiscale şi a obligaţiilor acestora faţă de bugetul general 
consolidat. 

     
     FLORINEL MELERU 

               ŞEF ADMINISTRAŢIE 

 

    

     

 

 

  

Str. Arcului, nr. 2A, Slatina 
Tel:  0249 412155 
Fax: 0249 413402 
e-mail: admin.slotjudx01@mfinante.ro 

website: www.anaf.ro 


