R O M ÂNI A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL HUNEDOARA
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

HOTĂRÂRE
privind îmbunătățirea activității desfășurată de
Biroul Vamal Hunedoara
Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara;
Întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 2016, conform Ordinului Prefectului
nr.229/27.06.2016;
În temeiul prevederilor art.7 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă următoarele măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurată de Biroul
Vamal Hunedoara pe parcursul anului 2016:
1. Controale la agenții economici privind respectarea reglementărilor vamale în scopul descoperirii
cazurilor de încalcare a legislației, controale care se vor efectua cu respectarea deontologiei
profesionale și a măsurilor privind combaterea corupției.
2. Imbunătățirea activității de control în domeniul produselor accizabile în vederea combaterii
evaziunii fiscale înregistrate în domeniul băuturilor alcoolice, tutunului și produselor petroliere.
3. Generalizarea procedurilor simplificate de vămuire, aplicabile agenților economici cu volume de
activitate semnificative.
4. Asigurarea transparenței activității autorității vamale și a accesului neingrădit la informații cu
caracter public.
5. Intensificarea cooperării autorității vamale cu celelalte instituții competente în vederea depistării
și combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane.
6. Popularizarea legislației vamale prin metode specifice, prin utilizarea internetului și a mijloacelor
multimedia, în scopul cunoașterii reglementărilor care se aplică în România.
Termen:
31.12.2016
Răspunde: șeful Biroului 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.
SUBPREFECT,
Fabius-Tiberiu KISZELY

Deva, 30.06.2016
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