
Vama si Garda trec la Fiscs
Economia la Ministerul de Finante se va face prin trecerea Garzilor Financiare si a Vamii la Directiile de
Finante. De asemenea, sunt discutii pentru desfiintarea acelor administratii financiare care nu sunt
profitabile. Informatia a fost confirmata de directorul Directiei Generale a Finantelor Publice Sibiu, care a
spus ca cel putin la nivelul judetului Sibiu " probabil se vor desfiinta 2 - 3 administratii financiare ".
Acestea vor "plati " pentru faptul ca nu au avut incasari. "Cei 420 de milioane pe anul trecut au fost
realizate de 3 administratii: Administratia pentru Contribuabili Mijlocii, Administratia municipiului Sibiu
si Administratia municipiului Medias. Acestea au reprezentat 93% din incasari. Restul de 8 administratii
au realizat diferenta. Sunt administratii care nu incaseaza nici macar un milion de lei pe luna. Şi acolo
exista personal ", a spus ec. Grigore Popescu, directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor
Publice Sibiu. 
  
  De la Fiscul din Sibiu au plecat informari catre Bucuresti cu numarul de angajati, valoarea incasata
lunar de fiecare administratie in parte, precum si referitoare la distanta dintre administratii referitoare la
spatiile in care isi desfasoara activitatea. Potrivit directorului, sunt administratii situatii la 10 km distanta
una fata de alta. in aceste cazuri, activitatea se va duce la administratia alaturata. 
  
  Cel putin in acest moment, oamenii care lucreaza in administratiile vizate a se desfiinta, nu trebuie sa isi
faca probleme. "Speram ca nu vor pleca ooameni. La nivelul Ministerului de Finante s-a stabilit ca vor fi
disponibilizate intr-o prima etapa cam 2.000 de persoane, care ar proveni 600 de la Garda, 400 de la
Vama, 600 din Trezorerii si 400 din aparatul propriu al Ministerului. Ce sa mai dam afara cand preluam
si activiatatea Casei, cu activitatea de executare silita. Probabil disponibilizarile vor fi din alta parte.
Garda de exemplu, are contabil, jurist. Eu am directie, serviu complet, serviciu juridic. Din discutii se
doreste reducerea numarului din Trezorerii, Vama si Garda. De fapt, activitatea Vamii se reintoarce. Se
doreste ca Garda si Vama sa faca parte din ANAF ", a mai spus directorul Grigore Popescu. 
  
  Analiza referitoare la reducerea numarului de bugetari din acest sistem, precum si analiza referitoare la
desfiintarea unor administratii financiare nu se face doar pentru Sibiu, discutiile fiind de nivel national. 
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