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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 
 
 

 
 
 
 
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 - Expunerii de motive a Primarului Comunei Vinatori Neamt 1703 din 20.04.2018, 
privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită și alte acte de 
către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători Neamț fără semnătura persoanelor 
împuternicite și fără ștampila organului fiscal local, 

-Raportului de specialitate al Serviciului Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, înregistrat 
sub  1703 din 20.04.2018; 
 -prevederile art. 46, alin. 8 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de 
procedură fiscală, așa cu a fost modificat conform art. III, alin. 2  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 50/2015; 
 -prevederile Ordinului nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea 
prevederilor art. 46, alin. (8) și art. 47, alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
Art. 1 Se aprobă emiterea de către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători 

Neamț, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local a actelor 
administrative fiscale, actelor de executare silită și a altor acte, cuprinse în Anexa la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.2    Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului al Comunei Vînători Neamț 
în termenul prevăzut de lege, primarului al Comunei Vînători Neamţ şi prefectului judeţului 
Neamţ şi se aduce la cunostintă publică prin afişarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, 
precum şi pe pagina de internet .   
Nr.24 
Din 27.04.2018 

Presedinte de şedintă: 
Consilier,Victor IACOBOAEA                                                       

                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
  
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  14 
   Pentru  :     14 
   Împotrivă:-                          
   Abțineri :-                                                                                            

 
 

 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare 

silită și alte acte de către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători 
Neamț, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila 

organului fiscal local 



      Anexa la H.C.L. nr. 24 din 27.04.2018 

LISTA 
actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal 

local, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local 
    1. Titlu executoriu; 
    2. Somaţie; 
    3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
    4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 
    5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
    6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 
    7. Înştiinţare de compensare; 
    8. Înştiinţare de restituire; 
    9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de 
reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; 
    12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate; 
    13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei 
fiscale; 
    14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local; 
    15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 
    16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 
    17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 
    18. Adresă de înfiinţare a popririi; 
    19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii; 
    20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 
    21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei; 
    22. Notă de plată; 
    23. Extras de rol; 
    24. Aviz de inspecţie fiscală; 
    25. Invitaţie; 
    26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă; 
    27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 
    28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii; 
    29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele 
locale şi alte venituri datorate bugetului local; 
    30. Raport de inspecţie fiscală; 
    31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de 
fonduri externe nerambursabile; 
    32. alte acte emise de organul fiscal local. 

 

 



PROIECT  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 
 
 

 
 
 
 
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 - Expunerii de motive a Primarului Comunei Vinatori Neamt 1703 din 20.04.2018, 
privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită și alte acte de 
către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători Neamț fără semnătura persoanelor 
împuternicite și fără ștampila organului fiscal local, 

-Raportului de specialitate al Serviciului Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, înregistrat 
sub  1703 din 20.04.2018; 
 -prevederile art. 46, alin. 8 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de 
procedură fiscală, așa cu a fost modificat conform art. III, alin. 2  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 50/2015; 
 -prevederile Ordinului nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea 
prevederilor art. 46, alin. (8) și art. 47, alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1 Se aprobă emiterea de către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători 
Neamț, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local a actelor 
administrative fiscale, actelor de executare silită și a altor acte, cuprinse în anexa la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.2   (1) Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului al Comunei Vînători 
Neamț în termenul prevăzut de lege, primarului al Comunei Vînători Neamţ şi prefectului 
judeţului Neamţ şi se aduce la cunostintă publică prin afişarea la Primărie, în spatiul accesibil 
publicului, precum şi pe pagina de internet .  
  

Inițiator, 
Primarul comunei Vinatori Neamt 

 jr. Maria Petrariu  
                                                                                               Avizat pt. legalitate, 

                                                                                                  Secretar, 
                                                                                                    Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare 

silită și alte acte de către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători 
Neamț, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila 

organului fiscal local 



      Anexa la H.C.L. nr. _____ din_________ 

LISTA 
actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal 

local, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local 
    1. Titlu executoriu; 
    2. Somaţie; 
    3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
    4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 
    5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
    6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 
    7. Înştiinţare de compensare; 
    8. Înştiinţare de restituire; 
    9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de 
reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; 
    12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate; 
    13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei 
fiscale; 
    14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local; 
    15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 
    16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 
    17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 
    18. Adresă de înfiinţare a popririi; 
    19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii; 
    20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 
    21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei; 
    22. Notă de plată; 
    23. Extras de rol; 
    24. Aviz de inspecţie fiscală; 
    25. Invitaţie; 
    26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă; 
    27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 
    28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii; 
    29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele 
locale şi alte venituri datorate bugetului local; 
    30. Raport de inspecţie fiscală; 
    31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de 
fonduri externe nerambursabile; 
    32. alte acte emise de organul fiscal local. 

 

 



COMUNA VINATORI NEAMT               
JUDETUL NEAMT         
Nr. 1703 DIN 20.04.2018        

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de 
executare silită și alte acte de către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători 
Neamț, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal 

local 
 

 
Potrivit prevederilor art. 46, alin. 6 și 8 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind 

Codul de procedură fiscală, așa cum a fost modificat conform art. III, alin. 2  din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 50/2015, actele administrative fiscale emise în condițiile legii și 
tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă sunt valabile si în cazul în care nu 
poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal și fără ștampila organului 
emitent, iar prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu avizul 
Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi 
emise de către organele fiscale locale. 

 În acest sens, prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 a fost aprobată lista actelor administrative 
fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de 
imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ștampila organului 
fiscal local: 

    1. Titlu executoriu; 
    2. Somaţie; 
    3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
    4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 
    5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
    6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 
    7. Înştiinţare de compensare; 
    8. Înştiinţare de restituire; 
    9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de 
reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; 
    12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate; 
    13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei 
fiscale; 
    14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local; 



    15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 
    16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 
    17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 
    18. Adresă de înfiinţare a popririi; 
    19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii; 
    20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 
    21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei; 
    22. Notă de plată; 
    23. Extras de rol; 
    24. Aviz de inspecţie fiscală; 
    25. Invitaţie; 
    26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă; 
    27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 
    28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii; 
    29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele 
locale şi alte venituri datorate bugetului local; 
    30. Raport de inspecţie fiscală; 
    31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de 
fonduri externe nerambursabile; 
    32. alte acte emise de organul fiscal local. 

 
Organul fiscal local din cadrul Comunei Vinatori Neamt are acces la o imprimanta 

multifunctionala profesionala Lexmark X950 unde se listează acte administrative fiscale și acte 
de executare silită în masă (decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale 
anuale, somații și titluri executorii, etc.). 

Având în vedere prevederile legale invocate, volumul foarte mare de acte administrative 
fiscale și de acte de executare silită emise pentru stabilirea și recuperarea creanțelor bugetare 
locale reprezentând impozite și taxe locale și alte creanțe fiscale, precum și faptul că o astfel de 
măsură ușurează mult activitatea de gestionare a impozitelor și taxelor locale în perioada 
emiterii masive a acestor acte, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre în baza căreia 
organul fiscal local va avea posibilitatea să emită acte administrative fiscale, acte de executare 
silită precum și alte acte, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului 
fiscal local. 

 

PRIMAR, 
jr. Petrariu Maria 



 

COMUNA VINATORI NEAMT                      APROB, 
JUDETUL NEAMT                PRIMAR,  
Nr. 1703 DIN 20.04.2018       jr. Maria Petrariu  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de 
executare silită și alte acte de către organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători 
Neamț, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal 

local 
 

Potrivit prevederilor art. 46, alin. 6 și 8 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind 
Codul de procedură fiscală, așa cum a fost modificat conform art. III, alin. 2  din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 50/2015, actele administrative fiscale emise în condițiile legii și 
tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă sunt valabile si în cazul în care nu 
poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal și fără ștampila organului 
emitent, iar prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu avizul 
Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi 
emise de către organele fiscale locale. 

 În acest sens, prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 a fost aprobată lista actelor administrative 
fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin 
mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de 
imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ștampila organului 
fiscal local: 

    1. Titlu executoriu; 
    2. Somaţie; 
    3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
    4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 
    5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
    6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 
    7. Înştiinţare de compensare; 
    8. Înştiinţare de restituire; 
    9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 
juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de 
reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; 
    12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate; 
    13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei 
fiscale; 
    14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local; 
    15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 



    16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 
    17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 
    18. Adresă de înfiinţare a popririi; 
    19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii; 
    20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 
    21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei; 
    22. Notă de plată; 
    23. Extras de rol; 
    24. Aviz de inspecţie fiscală; 
    25. Invitaţie; 
    26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă; 
    27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 
    28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii; 
    29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele 
locale şi alte venituri datorate bugetului local; 
    30. Raport de inspecţie fiscală; 
    31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de 
fonduri externe nerambursabile; 
    32. alte acte emise de organul fiscal local. 

 
Organul fiscal local din cadrul Comunei Vînători Neamț are acces la o imprimanta 

multifunctionala profesionala Lexmark X950 unde se listează acte administrative fiscale și acte 
de executare silită în masă (decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale 
anuale, somații și titluri executorii, etc.). 

Având în vedere prevederile legale invocate, volumul foarte mare de acte administrative 
fiscale și de acte de executare silită emise pentru stabilirea și recuperarea creanțelor bugetare 
locale reprezentând impozite și taxe locale și alte creanțe fiscale, precum și faptul că o astfel de 
măsură ușurează mult activitatea de gestionare a impozitelor și taxelor locale în perioada 
emiterii masive a acestor acte, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre în baza căreia 
organul fiscal local va avea posibilitatea să emită acte administrative fiscale, acte de executare 
silită precum și alte acte, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului 
fiscal local. 

 

SEF BIROU IMPOZITE SI TAXE, 

STANOAIA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


