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Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Luând în dezbatere : 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 

2036  din 10.05.2019; 
 -Referatul de specialitate al Biroului  Împozite și Taxe  prin care se propune 

stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea 
prin poștă a documentelor de executare silită, înregistrat sub nr. 2036 din 10.05.2019;  

-Rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Vânători-Neamț; 

În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin. 4, lit. a), ale art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 115 din Legea 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art.1. Se aprobă cheltuieli ocazionate de întocmirea și comunicarea 

documentelor de executare silită prin poștă, în sumă de 8 lei/comunicare.  
Art.2. Cheltuielile de executare silită a creanțelor fiscale se avansează din bugetul 

local și se recuperează ulterior de la debitorul urmărit.  
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 

Comunei Vânători-Neamț, prin Biroul Impozite și Taxe .  
Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților 

și persoanelor interesate.  

Nr.41 
Din 30.05.2019 

Presedinte de şedință: 
  Consilier,  Vasile D.URSACHE 

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

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

 

HOTĂRÂREA 
privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 
tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 



PROIECT  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
 
 
 
 

 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Luând în dezbatere : 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 

2036  din 10.05.2019; 
 -Referatul de specialitate al Biroului  Împozite și Taxe  prin care se propune 

stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea 
prin poștă a documentelor de executare silită, înregistrat sub nr. 2036 din 10.05.2019;  

Având în vedere rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Vânători-Neamț, prin care se propune admiterea proiectului de 
hotărâre;  

În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin. 4, lit. a), ale art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 115 din Legea 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
  

 Art.1. Se aprobă cheltuieli ocazionate de întocmirea și comunicarea 
documentelor de executare silită prin poștă, în sumă de 8 lei/comunicare.  

Art.2. Cheltuielile de executare silită a creanțelor fiscale se avansează din bugetul 
local și se recuperează ulterior de la debitorul urmărit.  

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 
Comunei Vânători Neamț, prin Biroul Impozite și Taxe .  

Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților 
și persoanelor interesate. 

Inițiator,  
Primarul comunei Vânatori-Neamț 

     jr. Maria PETRARIU  
                                                                                                Avizat pt.legalitate, 

                                                                                                  Secretar, 
                                                                                                    Alina-Iuliana FLOŞ 

 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 
tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 



COMUNA VÂNĂTORI NEAMT 

JUDEȚUL NEAMȚ 

NR. 2036 DIN 10.05.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și 
comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită  

 
Conform prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, ”cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită 
sunt în sarcina debitorului”; 

Ținând cont de faptul că suma privind cheltuielile de executare se stabilește de 
organul de executare silită, prin procesul –verbal care are la bază documente privind 
cheltuielile efectuate; 

Întrucât comunicarea prin poștă a actelor de executare silită se efectuează în 
regim de corespondență neprioritară cu confirmare de primire, majoritatea plicurilor 
având până la 50gr., iar tariful practicat de către COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA 
ROMÂNĂ S.A este de 6,80 lei; 

Având în vedere faptul că pe lângă acest tarif, organul de executare efectuează și 
alte cheltuieli cu emiterea actelor de executare, cu achiziționarea plicurilor de 
corespondență și imprimarea actelor de executare silită; 

Propunem ca suma cheltuielilor de executare silită pentru întocmirea și 
comunicarea actelor de executare silită să se ridice la cuantumul de 8,00 
lei/comunicare 
 

PRIMAR, 

PETRARIU MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 

JUDEȚUL NEAMȚ 

NR. 2036 DIN 10.05.2019 

                                                                                               Aprob, 
                                                                                                            Primar, 
                                                                                                   jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 la proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită 
ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare 

silită  
 

Conform prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, ”cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită 
sunt în sarcina debitorului”; 

Ținând cont de faptul că suma privind cheltuielile de executare se stabilește de 
organul de executare silită, prin procesul –verbal care are la bază documente privind 
cheltuielile efectuate; 

Întrucât comunicarea prin poștă a actelor de executare silită se efectuează în 
regim de corespondență neprioritară cu confirmare de primire, majoritatea plicurilor 
având până la 50gr., iar tariful practicat de către COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA 
ROMÂNĂ S.A este de 6,80 lei; 

Având în vedere faptul că pe lângă acest tarif, organul de executare efectuează și 
alte cheltuieli cu emiterea actelor de executare, cu achiziționarea plicurilor de 
corespondență și imprimarea actelor de executare silită; 

Propunem ca suma cheltuielilor de executare silită pentru întocmirea și 
comunicarea actelor de executare silită să se ridice la cuantumul de 8,00 
lei/comunicare 
 

SEF BIROU IMPOZITE, 

STANOAIA ELENA 

 


