ATRIBUTII SALARIZARE:

- Asigura intocmirea corecta si la timp a statelor de plata si stabilirea retinerilor si a
viramentelor salariale conform legislatiei in vigoare
- asigura intocmirea ,circulatia,pastrarea documentelor justificative care stau la baza intocmirii
salariilor
-asigura intocmirea ordinelor de plata aferente operatiunilor salariale
-intocmeste propunerile de angajarea cheltuielilor de personal si ordonantarea la plata conform
prevederilor OMF nr.1792/2002 ;
- Intocmeste si depune la autoritatile locale declaratiile privind retinerea si virarea sumelor
reprezentand contributia de asigurari sociale de stat,asigurari sociale de sanatate,asigurari de
somaj si orice alte declaratii referitoare la drepturi salariale
- Raspunde de aplicarea corecta a legislatiei de salarizare si de pastrarea confidentialitatii
acestora
- Asigura intocmirea fiselor fiscale ,depunerea lor in termenul legal la autoritatea locala fiscala
- Elaboreaza notele justificative privind necesarul de fonduri pentru cheltuieli de personal la
intocmirea bugetului si a proiectului de buget
- Asigura evidenta consumului de carburant pentru mijloacele auto din dotarea
primariei,intocmeste fisa activitatii zilnice pe baza foilor de parcurs
- Intocmeste rapoarte statistice referitoare la salarii si la consumul de materiale
- Asigura conditiile legale privind constituirea garantiilor materiale ale gestionarilor si retinerea
ratelor
- primeşte şi verifică extrasele de cont ale băncilor cu documentele însoţitoare privind mişcarea
corectă şi exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare,referitoare
la salarii;
- intocmeste situatii lunare,trimestriale,semestriale privind monitorizarea numarului de
personal si a fondului de salarii
6. Compartimentul Taxe si Impozite, Casierie
Compartimentul Taxe si Impozite,Casierie se subordoneaza direct Administratorului Public al
Comunei Magurele.
1) Compartimentul taxe si impozite,casierie asigura incasarea si plata cat si administrarea
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului local, în conformitate cu
prevederile Codului de procedură fiscală, ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări
date în aplicarea acestora.
(2) La nivelul Comunei Magurele, compartimentul taxe si impozite,casierie este „organul fiscal”
care reprezintă unitatea administrativ-teritorială în raporturile juridice fiscale privind
administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului local.
(3)Tine evidenta contabilã a încasãrii veniturilor, a debitelor provenind din neîncasarea la
termen a acestora, a suprasolvirilor, a bonificatiei;

