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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Roman Mădălina Elena 

Responsabil 

Impozite si 

taxe 

16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 

Presedinte 

Comisie 

SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 

in cadrul editiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Scopul 

difuzarii 

Exem

plar 

nr. 

Comp. Functia 
Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 

si Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 

/ Aprobare 
1  Primar 

Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 

si Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 

si Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de organizare și functionare a debitări 

(inregistrarii),  urmăriri și încasarii veniturilor din contractele de concesiune și închiriere. 

  

4.2 Asigură continuitatea activităţii de stabilire, de urmărire și de încasare a veniturilor bugetului 

local rezultate din concesiuni și închirieri a bunurilor care fac parte din domeniul public și / sau privat 

al comunei, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării de activităţii de stabilire, de 

urmărire și de încasare a veniturilor bugetului local din concesiuni / închirieri. 

 

4.4 Operațiunea atentă de verificare a documentației este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate în acțiuni de auditare, dar și pentru primar în luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe privind activitatea de stabilire, de urmărire și de încasare 

a veniturilor bugetului local din concesiuni și închirieri. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Procedura se aplica in cadrul CompartimentuluiImpozite si Taxe, privind stabilirea, urmărirea și 

încasarea veniturilor bugetului din concesiuni, inchirieri, chirii. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate 

de entitatea publică 

 Activitatea de de stabilire, de urmărire și de încasare a veniturilor bugetului local din contracte 

de concesiune / închiriere se delimitează explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată. 

Prin Procedura se urmareste asigurarea unui procedeu corect, efectiv, operativ si legal de 

identificare,  verificare, debitare, încasare și urmărirea a contractelor de concesionare / închiriere pentru 

teren, locuințe, spații, etc.. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale;  

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartiment domeniu public și privat / administrare patrimoniu; 

 Compartiment Buget – finanțe – contabilitate; 

 Compartimentul Impozite si taxe. 

 Compartimentul Arhivare. 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale  

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și 

modificările ulterioare; 

 OUG 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu 

completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările 

și modificările ulterioare; 

 OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu completările și 

modificările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri  operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E Elaborare 

V Verificare 

I Inregistrare 

Ex Expediere 

Av Avizare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

 Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, 

respectiv are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau 

municipiului. În exercitarea acestor atribuțiilor, Consiliul Local desfășoară următoarele activități :  

a) hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică 

a comunei, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii; 

b) hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei. 

 

8.2. Documente utilizate 

 registrul ”Oferte”, care cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor 

prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puțin datele și informațiile 

referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată; 

 registrul ”Contracte”, care cuprinde date și informații referitoare la executarea contractului 

de concesiune; se precizează cel puțin datele și informațiile referitoare la obiectul, durata 

contractului de concesiune, termenele de plată a redevenței, obligațiile de mediu, etc.; 

 Programul informatic de gestiune a impozitelor și taxelor locale;  

 Borderouri de debite si scăderi pentru contribuabililor care detin concesionari, chirii 

terenuri, chirii spații, etc. 

 Documente specifice executării silite (adresa de înștiințare privind debitorul, Somații ITL 

-  privind debitorul / Titlu executoriu ITL-privind debitorul, etc.), dacă este cazul; 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, dosare, 

alte rechizite necesare), reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 
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8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

8.4. Modul de lucru 

 Conform actelor normative în vigoare sumele încasate din concesionarea sau din închirierea 

unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale constituie 

venituri ale bugetelor locale. 

 

 În temeiul contractului de concesiune / închiriere se dobândește dreptul de a exploata, pe riscul 

și pe răspunderea celui care ia în conceiune sau în chirie, bunurile proprietate publică sau privata care 

fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către proprietar. 

 

 În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligația să asigure exploatarea 

eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor proprietate publică / privată care fac 

obiectul concesiunii. Concesionarul este obligat să plătească redevența la valoarea și în modul stabilit 

în contractul de concesiune. Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor 

proprietate publică / privată. 

 

 Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, 

destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit legii, în 

condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate 

potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției.  

 

 Terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se 

pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public, 

cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii. Concesionarea se face pe bază de 

oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea 

superioară a potențialului terenului. 
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 Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public și / sau privat al comunelor și 

pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ - teritoriale, prin primari, în conformitate cu 

hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având 

animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii, pentru 

suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o 

perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.  

 

În cadrul Compartimentului Impozite și taxe, debitarea, incasarea si unnarirea veniturilor din 

concesiuni, chirii, inchirieri conform fisei postului se procedeaza astfel: 

o Se tine o evidenta clara a contractelor de concesiune, închiriere ce sunt transmise de 

catre Compartimentul domeniu public și privat / administrare patrimoniu. 

o Debitarea în programul informatic de evidență a contractelor de concesiune, de 

închiriere, etc.; 

o Tinerea unei evidente clare a tuturor incasarilor redeventelor, chiriilor, sau a altor 

sume prevazute in contractele incheiate. 

o Întocmirea de somații pentru neplata la termen a scadentelor prevazute în contracte. 

o Răspunderea in termen legal la sesizarilor cetatenilor. 

o Emiterea de borderouri de debite si scaderi la veniturile din concesiuni chirii, 

inchirieri,etc.  

o Stabilirea la inceput de an fiscal a debitelor pentru chirii, concesiuni, inchirieri etc, 

ramasitele acestora si totodata colaboreaza cu compartimentul contabil pentru corecta 

!or reflectare in bugetul local si raportarile periodice. 

 

Contratele aflate în derulare și debitate sunt verificate permanent, ținându-se astfel o 

evidență clara a sumelor încasate sau a celor ce urmeaza a fi încasate. 

  

 Contracte de concesiune / închiriere se încasează, de regulă în următoarele termene de plata : 

 Ultima zi a trim. I (31 martie) a anului curent; 

 Ultima zi a trim . III (30.09.), a anului curent. 
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 La contractele de chirii, teren, locuință, spații etc., plata se va face lunar până la expirarea 

lunii, sau în funcție de mențiunea făcută în contract. 

 

Debitele neachitate la termenele scadente atrag după sine majorări de întârziere, conform 

contractelor întocmite. 

 

Debitori vor fi înștiințați cu privire la termenele de plată scadente, sau a sumelor aflate în 

debit și neachitate. 

 

Executarea  silita a concesiunilor / închirierilor 

Executarea silita a veniturilor din concesiuni, chirii, închirieri se face în condiții prevăzute 

de dispozițiile legale privind executarea silită a creanțelor fiscale. Executarea silită a creanțelor 

fiscale se realizeaza in conformitate cu dispozitiile legale din codul de procedura fiscala.  

 

Se verifică periodic în baza de date, lista de rămășiță în vederea identificarii persoanelor 

fizice / juridice în functie de repartizare care figureaza în evidența fiscală cu restanțe împotriva 

cărora se poate începe executatrea silită. Verificarea poate fi făcută în funcție de mai multe criterii 

(CNP, Nume, Adresa) etc.. Ulterior după verificarea, se poate proceda la emiterea somației si a 

titlului executoriu. În cazul neachitarii obligatiilor restante dupa 15 zile de la comunicarea somației 

și a titlului executoriu, procedura de executare silită continuă. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Comisie SCIM Arhiva 

1 Impozite și taxe E V Ah 

2 
Domeniu public / domeniu 

privat 
E V Ah 

3 Contabilitate / Buget / Finanţe E V Ah 

4 Primar Ap Ap  
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10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta  

1. 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea 

editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii 

operationale 

 

2. 
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 
 

3. 
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 

caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 
 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. 
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 
 

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

 

ACTIVITATEA DE EXECUTARE SILITĂ A CREANȚELOR FISCALE 

 

 

 

P.O. CIT 27 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Roman Mădălina 

Elena 

Responsabil 

Impozite si 

taxe 

16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 

Presedinte 

Comisie 

SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 

in cadrul editiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Scopul 

difuzarii 

Exem

plar 

nr. 

Comp. Functia 
Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 

/ Aprobare 
1  Primar 

Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili activitarea de executare silită a creanțelor fiscale, 

compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării programului de 

încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de executare silită a creanțelor fiscale, inclusiv în condiţii de 

fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de executare silită a 

creanțelor fiscale. 

 

4.4 Operațiunea atentă de verificare a documentației este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate în acțiuni de auditare, dar și pentru primar în luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe privind activitatea de executare silită a creanțelor fiscale. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de executare silită a creanțelor fiscale. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate 

de entitatea publică 

 Activitatea de executare silită a creanțelor fiscale se delimitează explicit de celelalte activităţi 

din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată. 

 Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 Activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 Activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local; 

 Activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 Compartimentul Arhivare. 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale  

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Ordin 144 / 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările și modificările 

ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri  operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E Elaborare 

V Verificare 

I Inregistrare 

Ex Expediere 

Av Avizare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

 Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de executare silită a creanțelor fiscale 

şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii 

de  Urmărire şi executare silită. 

 

8.2. Documente utilizate 

 Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor 

administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor 

locale (model 2016 ITL - 030), este emis în cadrul CIT; 

 Ordin de serviciu (model 2016 ITL - 031), este emis în cadrul CIT; 

 Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat, 

este emis în cadrul CIT; 

 Somația (model 2016 – ITL 037), inclusiv procedul verbal privind comunicarea 

somației (model 2016 – ITL 039),  emise în cadrul CIT; 

 Titlului executoriu (model 2016 – ITL 038), inclusiv procedul verbal privind calcului 

sumelor prevăzute în titlul executoriu (model 2016 – ITL 040), emise în cadrul CIT; 

 Decizie de instirtuire a măsurilor asiguratorii (model 2016 – ITL 041), respectiv de 

ridicare a măsurilor de executare asiguratorii (model 2016 – ITL 042), emise în cadrul 

CIT; 

 Documente specifice privind poprirea (model 2016 – ITL 043 – 045), emise în cadrul 

CIT; 

 Documente specifice privind identificarea, sechestru, adjudecare pentru bunurile 

mobile și imobile (model 2016 – ITL 047 – 052), emise în cadru CIT; 

 Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor fizice/juridice, este 

emis în cadrul CIT; 

 Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită a 

persoanelor fizice/juridice emise, este emis în cadrul CIT; 

 Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, care este 

întocmit şi gestionat în cadrul CIT. 
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, dosare, 

alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

8.4. Modul de lucru 

 În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, pentru stingerea 

acestora, se procedează la acțiuni de executare silită, cu excepția cazului în care există o cerere de 

restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare 

decât creanța fiscală datorată de debitor. Se notifică contribuabilul ori de câte ori intervin modificări cu 

privire la cazurile speciale de executare silită, precum și structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a 

măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită.  

 Creanțele bugetare care, potrivit legii, se administrează de autoritățile sau instituțiile publice, 

inclusiv cele reprezentând venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali organizați în 

compartimente de specialitate, aceștia fiind abilitați să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să 

efectueze procedura de executare silită.  

 Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere 

de la executare silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare silită în 

a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea și 

executarea silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile.  

 

Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local  

 Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să colaboreze și să efectueze procedura 

de executare silită a creanțelor fiscale datorate bugetelor locale ale unităților administrativ - teritoriale. 

În situația în care debitorul nu are bunuri urmăribile pe raza teritorială a respectivei unități administrativ 

- teritoriale, competența pentru efectuarea procedurii de executare silită revine organului fiscal local în 

a cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile. 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDEȚUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
ACTIVITATEA DE EXECUTARE 

SILITA A CREANTELOR FISCALE 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 27 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

27 

  Organul fiscal local din cadrul autorității administrației publice locale care administrează 

creanțele fiscale ale bugetului local al unei unități administrativ - teritoriale, solicită, în scris, organului 

fiscal local din cadrul autorității administrației publice locale în a cărui rază teritorială se află situate 

bunurile mobile sau imobile, denumit în prezentul articol autoritate solicitată, efectuarea procedurii de 

executare silită. Cererea conține, în mod obligatoriu, următoarele informații:  

a) datele de identificare ale debitorului; 

b) valoarea creanței de recuperat; 

c) valoarea creanțelor fiscale accesorii stabilite, potrivit legii, până la data solicitării; 

d) contul în care se virează sumele încasate; 

e) orice date necesare pentru identificarea bunurilor urmăribile, dacă este cazul.  

 Cererea este însoțită obligatoriu de o copie a titlului executoriu. Autoritatea solicitată confirmă, 

în scris, primirea cererii, în termen de 10 zile de la data primirii. 

 Autoritatea solicitată poate refuza efectuarea procedurii de executare silită în următoarele cazuri:  

a) titlul executoriu nu este valabil; 

b) cererea nu conține toate informațiile speficate anterior.  

 Sumele realizate prin executare silită se virează autorității solicitante.  

 

Executarea silită în cazul debitorilor solidari  

 Organul de executare silită coordonator, în cazul debitorilor solidari, este cel în a cărui rază 

teritorială își are domiciliul fiscal debitorul despre care există indicii că deține mai multe venituri sau 

bunuri urmăribile. Organul de executare silită coordonator înscrie în întregime debitul în evidențele sale 

și ia măsuri de executare silită, comunicând întregul debit organelor de executare silită în a căror rază 

teritorială se află domiciliile fiscale ale celorlalți codebitori. Organele de executare silită sesizate, cărora 

li s-a comunicat debitul, după înscrierea acestuia într-o evidență nominală, iau măsuri de executare silită 

și comunică organului de executare silită coordonator sumele realizate în contul debitorului, în termen 

de 10 zile de la realizarea acestora. 

 

Executorii fiscali  

 Executarea silită se face de organul de executare silită competent prin intermediul executorilor 

fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea 

activității. 
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 Executorul fiscal este împuternicit în fața debitorului și a terților prin legitimația de executor 

fiscal și delegație emisă de organul de executare silită. 

 În scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot:  

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde 

acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi 

executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a debitorului în scopul identificării 

terților care datorează sau dețin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului; 

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană fizică, 

precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își păstrează bunurile; 

c) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă 

în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; 

d) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces - verbal; 

e) să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii.  

 Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reședința unei persoane 

fizice, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare silită cere autorizarea 

instanței judecătorești competente. Accesul executorului fiscal în locuință, în incinta de afaceri sau în 

orice altă încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, 

în orice zi lucrătoare. Executarea începută poate continua în aceeași zi sau în zilele următoare. În cazuri 

temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc 

și la alte ore decât cele menționate, precum și în zilele nelucrătoare, în baza autorizației. 

 

Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică  

 Pentru executarea silită a creanțelor fiscale datorate de o asociere fără personalitate juridică, 

chiar dacă există un titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atât bunurile mobile și 

imobile ale asocierii, cât și bunurile personale ale membrilor acesteia.  

 

Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite  

 Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis de către 

organul de executare silită competent. În titlul executoriu emis, de organul de executare silită se înscriu 

creanțele fiscale, principale și accesorii, neachitate la scadență, stabilite și individualizate în titluri de 

creanță fiscală întocmite și comunicate în condițiile legii, precum și creanțele bugetare individualizate 
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în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite 

în absența unui titlu de creanță fiscală emis și comunicat în condițiile legii sau a unui înscris care, potrivit 

legii, constituie titlu executoriu. 

  Executarea silită a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează 

în baza hotărârii judecătorești sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

 Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadența sau termenul de 

plată prevăzut de lege. Modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod 

corespunzător. 

 Titlul executoriu emis de organul de executare silită competent conține, și următoarele: 

cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, descrierea titlului de creanță sau a înscrisului care 

constituie titlu executoriu, precum și temeiul legal al puterii executorii a titlului. 

 Netransmiterea proceselor - verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în termen de 

90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, răspunderea persoanelor care se fac 

vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor - verbale nu împiedică executarea silită a 

acestora în condițiile în care nu a intervenit prescripția executării. 

 Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită 

proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organului fiscal central sau, după caz, 

organului fiscal local. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după 

caz. 

 Instituțiile publice finanțate total sau parțial de la bugetul local, care nu au organe de executare 

silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silită, 

organului fiscal local. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local. 

 Instituțiile publice din subordinea unităților/subdiviziunilor administrativ - teritoriale finanțate 

integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile 

executorii privind venituri proprii organului fiscal local. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul 

local. 

 

Reguli privind executarea silită  

 Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, 

urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru 

realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a 
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debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor 

fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în care din motive obiective în legătură 

cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat. Sunt supuse sechestrării și 

valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta și/sau identificate de către 

organul de executare silită, în următoarea ordine:  

a) bunurile mobile și imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala 

sursă de venit; 

b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfășurarea activității care constituie 

principala sursă de venit; 

c) bunurile mobile și imobile ce se află temporar în deținerea altor persoane în baza contractelor 

de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing și altele; 

d) ansamblu de bunuri în condițiile prevederilor art. 246; 

e) mașini - unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile, precum și bunuri 

imobile ce servesc activității care constituie principala sursă de venit; 

f) produse finite.  

 Executarea silită se desfășoară până la stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, 

inclusiv a creanțelor fiscale accesorii, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, 

precum și a cheltuielilor de executare. 

  În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, creanțe fiscale accesorii sau alte 

sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele se calculează de către organul de executare silită și 

se consemnează într-un proces - verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului. 

 

 

Obligația de informare  

 În vederea începerii executării silite, organul de executare silită competent se poate folosi de 

mijloacele de probă, în vederea determinării averii și a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, 

debitorul este obligat să furnizeze în scris, pe propria răspundere, informațiile solicitate.  

 

Precizarea naturii debitului  

 În toate actele de executare silită trebuie să se indice titlul executoriu și să se arate natura și 

cuantumul debitului ce face obiectul executării.  
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Somația  

 Executarea silită începe prin comunicarea somației. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea 

somației nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somația este însoțită de un 

exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită. 

 Somația cuprinde, următoarele:  

a) denumirea organului fiscal emitent; 

b) data la care a fost emis și data de la care își produce efectele; 

c) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului și, dacă este cazul, datele de 

identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor; 

d) obiectul actului administrativ fiscal; 

e) motivele de fapt; 

f) temeiul de drept; 

g) numele și calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; 

h) semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și 

ștampila organului fiscal emitent; 

i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care 

se depune contestația; 

j) mențiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului. 

k) numărul dosarului de executare;  

l) suma pentru care se începe executarea silită;  

m) termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, 

precum și indicarea consecințelor nerespectării acesteia 

 

Evaluarea bunurilor supuse executării silite  

 Înaintea valorificării bunurilor, acestea se evaluează. Evaluarea se efectuează de organul de 

executare silită prin experți evaluatori proprii sau prin experți evaluatori independenți. Atât evaluatorii 

proprii, cât și evaluatorii independenți sunt obligați să își îndeplinească atribuțiile ce le revin, astfel cum 

reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum și din actul prin care au fost 

numiți. 
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Suspendarea executării silite  

 Executarea silită se suspendă:  

a) când suspendarea a fost dispusă de instanță sau de creditor, în condițiile legii; 

b) la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condițiile legii; 

c) După primirea procesului - verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de 

executare silită, în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a 

creanțelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale 

sale pe timp de cel mult 6 luni. 

d) pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepționale, și doar o singură dată pentru același 

debitor, prin hotărâre a Guvernului; 

e) în alte cazuri prevăzute de lege.  

 Executarea silită se suspendă și în cazul în care, ulterior începerii executării silite, se depune o 

cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța 

fiscală pentru care s-a început executarea silită. În acest caz, executarea silită se suspendă la data 

depunerii cererii. 

 Suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării 

sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută, începând cu data și ora 

comunicării către instituțiile de credit a adresei de suspendare a executării silite prin poprire. Sumele 

existente în cont la data și ora comunicării adresei de suspendare a executării silite prin poprire înființată 

de organul fiscal rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea 

de plăți în scopul:  

a) achitării obligațiilor fiscale administrate de organele fiscale competente; 

b) achitării drepturilor salariale.  

 În cazul în care popririle înființate de organul de executare silită generează imposibilitatea 

debitorului de a-și continua activitatea economică, cu consecințe sociale deosebite, organul fiscal poate 

dispune, la cererea debitorului și ținând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea totală, 

fie suspendarea parțială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe 

parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării 

către bancă sau alt terț poprit a actului de suspendare a popririi. 

 Executarea silită încetează dacă:  
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a) s-au stins integral obligațiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligațiile de plată 

accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit 

legii; 

b) a fost desființat titlul executoriu; 

c) în alte cazuri prevăzute de lege.  

 În măsura în care creanțele fiscale înscrise în titluri executorii se sting prin plată, prin poprire 

sau prin alte modalități prevăzute de prezentul cod, sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, 

cu valoare mai mică ori egală cu suma creanțelor fiscale astfel stinse, se ridică, prin decizie întocmită 

de organul de executare silită, în cel mult două zile de la data stingerii. 

 

Executarea silită prin poprire  

 Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și 

disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute 

și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau 

deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Sumele reprezentând credite nerambursabile 

ori finanțări primite de la instituții sau organizații internaționale pentru derularea unor programe ori 

proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora 

a fost pornită procedura executării silite. 

 În cazul sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități în valută, băncile sunt 

autorizate să efectueze convertirea în lei a sumelor în valută, fără consimțământul titularului de cont, la 

cursul de schimb afișat de acestea pentru ziua respectivă. 

 Sumele ce reprezintă venituri bănești ale debitorului persoană fizică, realizate ca angajat, 

pensiile de orice fel, precum și ajutoarele sau indemnizațiile cu destinație specială sunt supuse urmăririi 

numai în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat. 

 Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înființează de 

către organul de executare silită, printr-o adresă care se comunică terțului poprit, cu respectarea 

termenului de 15 zile și cu înștiințarea debitorului despre înființarea popririi. 
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Executarea silită a bunurilor mobile  

 Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepțiile prevăzute de lege. 

În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieții și muncii 

debitorului, precum și familiei sale:  

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor și la formarea profesională, 

precum și cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupații cu caracter permanent, 

inclusiv cele necesare desfășurării activității agricole, cum sunt uneltele, semințele, 

îngrășămintele, furajele și animalele de producție și de lucru; 

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului și familiei sale, precum și 

obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de același fel; 

c) alimentele necesare debitorului și familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se 

ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă; 

d) combustibilul necesar debitorului și familiei sale pentru încălzit și pentru prepararea hranei, 

socotit pentru 3 luni de iarnă; 

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave; 

f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziții legale.  

 Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea și valorificarea acestora, chiar dacă 

acestea se află la un terț. Sechestrul se instituie printr-un proces - verbal.  

 Procesul - verbal de sechestru cuprinde:  

a) denumirea organului de executare silită, indicarea locului, a datei și a orei când s-a făcut 

sechestrul; 

b) numele și prenumele executorului fiscal care aplică sechestrul, numărul legitimației și al 

delegației; 

c) numărul dosarului de executare, data și numărul de înregistrare a somației, precum și titlul 

executoriu în baza căruia se face executarea silită; 

d) temeiul legal în baza căruia se face executarea silită; 

e) sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele reprezentând 

obligații fiscale accesorii, precum și actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația 

fiscală de plată; 

f) numele, prenumele și domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale 

persoanei majore care locuiește împreună cu debitorul sau denumirea și sediul debitorului, 
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numele, prenumele și domiciliul altor persoane majore care au fost de față la aplicarea 

sechestrului, precum și alte elemente de identificare a acestor persoane; 

g) descrierea bunurilor mobile sechestrate și indicarea valorii estimative a fiecăruia, după 

aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea și individualizarea acestora, 

menționându-se starea de uzură și eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum și 

dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea 

de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a acestora, după caz; 

h) mențiunea că evaluarea urmează a se face înaintea începerii procedurii de valorificare, în 

cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită cunoștințe 

de specialitate; 

i) mențiunea făcută de debitor privind existența sau inexistența unui drept de gaj, ipotecă ori 

privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate; 

j) numele, prenumele și adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum și locul de 

depozitare a acestora, după caz; 

k) eventualele obiecții făcute de persoanele de față la aplicarea sechestrului; 

l) mențiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului - verbal 

de sechestru debitorul nu plătește obligațiile fiscale, se procedează la valorificarea bunurilor 

sechestrate; 

m) semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul și a tuturor persoanelor care au fost 

de față la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, 

executorul fiscal menționează această împrejurare.  

 

Executarea silită a bunurilor imobile  

 Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situația în care 

debitorul deține bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra 

bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. 

 Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept și asupra bunurilor accesorii bunului imobil, 

prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. 

  În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spațiul minim locuit de 

debitor și familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. 
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Executarea silită a altor bunuri  

 Executarea silită a fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini, care sunt ale debitorului, 

se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile. 

 Pentru executarea silită a recoltelor și a fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentului 

cod privind bunurile mobile. 

 

Executarea silită a unui ansamblu de bunuri  

 Bunurile mobile și/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual și/sau în 

ansamblu dacă organul de executare silită apreciază că astfel acestea pot fi vândute în condiții mai 

avantajoase. 

 

Valorificarea bunurilor sechestrate  

 În cazul în care creanța fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data încheierii procesului 

- verbal de sechestru, se procedează, fără efectuarea altei formalități, la valorificarea bunurilor 

sechestrate, cu excepția situațiilor în care, potrivit legii, s-a dispus desființarea sechestrului sau 

suspendarea executării silite. 

 Pentru a realiza executarea silită cu rezultate cât mai avantajoase, ținând seama atât de interesul 

legitim și imediat al creditorului, cât și de drepturile și obligațiile debitorului urmărit, organul de 

executare silită procedează la valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalitățile prevăzute de 

dispozițiile legale în vigoare și care, față de datele concrete ale cauzei, se dovedesc a fi mai eficiente. 

Organul de executare silită competent procedează la valorificarea bunurilor sechestrate prin:  

a) înțelegerea părților; 

b) vânzare în regim de consignație a bunurilor mobile; 

c) vânzare directă; 

d) vânzare la licitație; 

e) alte modalități admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitații, agenții 

imobiliare sau societăți de brokeraj, după caz.  

 Dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi vândute în regim 

de urgență. Evaluarea și valorificarea acestor bunuri se efectuează de către organele fiscale, la prețul 

pieței. Vânzarea bunurilor sechestrate se face numai către persoane fizice sau juridice care nu au 

obligații fiscale restante.  
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Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit înțelegerii părților  

 Valorificarea bunurilor potrivit înțelegerii părților se realizează de debitorul însuși, cu acordul 

organului de executare silită, astfel încât să se asigure o recuperare corespunzătoare a creanței fiscale. 

Debitorul este obligat să prezinte în scris organului de executare silită propunerile ce i s-au făcut și 

nivelul de acoperire a creanțelor fiscale, indicând numele și adresa potențialului cumpărător, precum și 

termenul în care acesta din urmă va achita prețul propus. Prețul propus de cumpărător și acceptat de 

organul de executare silită nu poate fi mai mic decât prețul de evaluare. Organul de executare silită, 

după analiza propunerilor, comunică aprobarea indicând termenul și contul bugetar în care prețul 

bunului trebuie plătit de cumpărător. 

 

Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare directă  

 Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în următoarele cazuri:  

a) pentru bunuri perisabile sau supuse degradării,; 

b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin licitație, dacă se recuperează integral 

creanța fiscală; 

c) după finalizarea unei licitații, dacă bunul/bunurile sechestrat/e nu a/au fost vândute și se 

oferă cel puțin prețul de evaluare.  

 

Vânzarea bunurilor sechestrate la licitație  

 Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație organul de executare silită este 

obligat să efectueze publicitatea vânzării cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea 

licitației. Publicitatea vânzării se realizează prin afișarea anunțului privind vânzarea la sediul organului 

de executare silită, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul și 

domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, 

pe imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile, și prin anunțuri într-un cotidian național 

de largă circulație, într-un cotidian local, în pagina de internet sau, după caz, în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV - a, precum și prin alte modalități prevăzute de lege. Despre data, ora și locul 

licitației trebuie înștiințați și debitorul, custodele, administratorul - sechestru, precum și titularii 

drepturilor reale și ai sarcinilor care grevează bunul urmărit. Anunțul privind vânzarea cuprinde 

următoarele elemente:  
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a) denumirea organului fiscal emitent; 

b) data la care a fost emis; 

c) numele și semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, și ștampila 

organului fiscal emitent; 

d) numărul dosarului de executare silită; 

e) bunurile care se oferă spre vânzare și descrierea lor sumară; 

f) prețul de evaluare ori prețul de pornire a licitației, în cazul vânzării la licitație, pentru fiecare 

bun oferit spre vânzare; 

g) indicarea, dacă este cazul, a drepturilor reale și a privilegiilor care grevează bunurile; 

h) data, ora și locul vânzării; 

i) invitația, pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare silită înainte de data stabilită pentru vânzare; 

j) invitația către toți cei interesați în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de vânzare 

la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare; 

k) mențiunea că ofertanții sunt obligați să depună în cazul vânzării la licitație, până la termenul 

prevăzut la alin. (7), o taxă de participare ori o scrisoare de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației; 

l) mențiunea că toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă de 

organele fiscale că nu au obligații fiscale restante; 

m) data afișării publicației de vânzare; 

n) obligații ce revin cumpărătorului potrivit prevederilor legale speciale, cum ar fi obligațiile 

de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea; 

o) alte informații de interes pentru cumpărător, dacă sunt cunoscute de organul fiscal.  

 

Cheltuieli  

 Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului. 

Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabilește de organul de executare, prin proces - verbal, care 

constituie titlu executoriu și are la bază documente privind cheltuielile efectuate. 
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Sumele realizate din executare silită  

 Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate 

după comunicarea somației prin orice modalitate prevăzută de prezentul cod. Sumele realizate din 

executare silită sting creanțele fiscale în ordinea vechimii titlurilor executorii. În cadrul titlului 

executoriu se sting mai întâi creanțele fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi creanțele fiscale 

accesorii, în ordinea vechimii.  

 

Ordinea de distribuire  

 În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulți creditori sau când până la eliberarea 

ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus și alți creditori titlurile lor, se procedează la 

distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferință, dacă legea nu prevede altfel:  

a) creanțele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea și conservarea bunurilor 

al căror preț se distribuie, inclusiv cheltuielile făcute în interesul comun al creditorilor; 

b) cheltuielile de înmormântare a debitorului, în raport cu condiția și starea acestuia; 

c) creanțele reprezentând salarii și alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite 

șomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreținerea și îngrijirea copiilor, pentru 

maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 

refacerea sau întărirea sănătății, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor sociale 

de stat, precum și creanțele reprezentând obligația de reparare a pagubelor cauzate prin 

moarte, vătămarea integrității corporale ori a sănătății; 

d) creanțele rezultând din obligații de întreținere, alocații pentru copii sau de plată a altor sume 

periodice destinate asigurării mijloacelor de existență; 

e) creanțele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuții sociale și din alte sume stabilite 

potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurărilor 

sociale de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale, inclusiv amenzile cuvenite 

bugetului de stat sau bugetelor locale; 

f) creanțele rezultând din împrumuturi acordate de stat; 

g) creanțele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietății publice 

prin fapte ilicite; 

h) creanțele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii sau 

executări de lucrări, precum și din chirii, redevențe ori arenzi; 
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i) alte creanțe.  

 Pentru plata creanțelor care au aceeași ordine de preferință, dacă legea nu prevede altfel, suma 

realizată din executare se repartizează între creditori proporțional cu creanța fiecăruia.  

 

Contestația la executare silită  

 Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu 

încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum și în cazul în care 

aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii. Dispozițiile privind 

suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt 

aplicabile. Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită 

executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de alt 

organ jurisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege. 

Contestația se introduce la instanța judecătorească competentă și se judecă în procedură de urgență.  

 

Darea în plată  

 Creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepția celor cu reținere la sursă și 

a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale și a altor creanțe transmise spre colectare organului 

fiscal central, precum și creanțele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea 

debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau, 

după caz, a unității administrativ - teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren 

aferent, precum și terenuri fără construcții, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de 

către organul fiscal competent, potrivit prezentului cod. În cazul creanțelor fiscale stinse prin dare în 

plată, data stingerii este data procesului - verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Comisie SCIM Arhiva 

1 Impozite și taxe E V Ah 

2 Contabilitate / Buget / Finanţe E V Ah 

3 Primar Ap Ap  
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10.  Formulare 

Cod 

formular 

Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 

Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local cu atribuții în: 

stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, 

încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul local - Model 2016 

ITL 030 

Anexa 2 Ordin de serviciu - Model 2016 ITL 031 

Anexa 3 Somație - Model 2016 ITL 037 

Anexa 4 Titlu executoriu - Model 2016 ITL 038 

Anexa 5 Proces - verbal privind comunicarea somației - Model 2016 ITL 039 

Anexa 6 
Proces - verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu - Model 2016 

ITL 040 

Anexa 7 Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii - Model 2016 ITL 041   

Anexa 8 Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii - Model 2016 ITL 042 

Anexa 9 Adresă de înființare a popririi asigurătorii - Model 2016 ITL 043  

Anexa 10 Adresă de înființare a popririi - Model 2016 ITL 044 

Anexa 11 Înștiințare privind înființarea popririi - Model 2016 ITL 045    

Anexa 12 Proces - verbal de identificare bunuri mobile - Model 2016 ITL 047 

Anexa 13 Proces - verbal de identificare bunuri imobile - Model 2016 ITL 048 

Anexa 14 Proces - verbal de sechestru asupra bunurilor mobile - Model 2016 ITL 049   

Anexa 15 Proces - verbal de sechestru asupra bunurilor imobile - Model 2016 ITL 050   

Anexa 16 Proces - verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - Model 2016 ITL 051 

Anexa 17 
Proces - verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - 

Model 2016 ITL 052   
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 

caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 

 

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

DEBITORI SCOȘI DIN EVIDENȚĂ PRIN DECLARAREA STĂRII DE 

INSOLVABILITATE, TRECEREA ÎNTR-O EVIDENȚĂ SEPARATĂ ȘI 

URMĂRIREA ÎN CONTINUARE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA TERMENULUI DE 

PRESCRIPȚIE 

 

 

 

 

 

P.O. CIT 28 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Roman Mădălina Elena 

Responsabil 

Impozite si 

taxe 

16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 

Presedinte 

Comisie 

SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 

in cadrul editiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Scopul 

difuzarii 

Exem

plar 

nr. 

Comparti 

ment 
Functia 

Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 

/ Aprobare 
1  Primar 

Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de scoatere din evidență a debitorilor 

insolvabili, trecerea într-o evidență separată și urmărirea lor, până la împlinirea termenului de 

prescripție. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de evidență a debitorilor insolvabili, inclusiv în condiţii de 

fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate pentru debitorii insolvabili, trecerea 

într-o evidență separată și urmărirea lor, până la împlinirea termenului de prescripție. 

 

4.4 Operațiunea atentă de verificare a documentației este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate în acțiuni de auditare, dar și pentru primar în luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe privind debitorii insolvabili. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de evidență a debitorilor insolvabili, trecerea într-o evidență separată și urmărirea lor, până la 

împlinirea termenului de prescripție. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate 

de entitatea publică 

 Activitatea evidență a debitorilor insolvabili se delimitează explicit de celelalte activităţi din 

cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: Compartimentele 

furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea termenului de plată 

a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor. 

 Compartimentul Arhivare. 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale  

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 Legea nr. 554/2004 privind contenciosului administrativ, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 Ordinul 447 / 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a 

debitorilor persoane fizice sau juridice, cu completările și modificările ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri  operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E Elaborare 

V Verificare 

I Inregistrare 

Ex Expediere 

Av Avizare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.  Generalităţi 

 Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de evidență a debitorilor insolvabili, 

trecerea într-o evidență separată și urmărirea lor, până la împlinirea termenului de prescripție. 

  

8.2. Documente utilizate 

o Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat 

insolvabil; 

o Hotărâre a Consiliului Local al Comunei privind scoaterea din evidență / anulare a 

obligațiilor fiscale.  

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice 

(calculatoare personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru 

imprimante, dosare, alte rechizite necesare), reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

8.4. Modul de lucru 

 În sensul Codului de procedură fiscală, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri 

urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri 

urmăribile. 

Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau 

bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă 

şi trecerea ei într-o evidenţă separată, pe baza procesului - verbal de insolvabilitate.  

Dacă la sfârșitul perioadei de prescripție se constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau 

venituri urmăribile, organele de executare silită procedează la anularea obligațiilor fiscale. 
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Obligațiile fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost 

înregistrați potrivit legii se anulează după radiere dacă pentru plata acestora nu s-a atras răspunderea 

altor persoane, potrivit legii. 

În cazul debitorilor prevăzuţi anterior, prin excepţie de la dispoziţiile art. 233 din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, executarea silită se întrerupe.  

Organele fiscale au obligaţia ca cel puţin o dată pe an să efectueze o investigaţie asupra stării 

acestor contribuabili, care nu constituie acte de executare silită. În perioada din momentul trecerii in 

evidenţa separată, cel puţin o dată pe an, compartimentul de impozite și taxe va proceda la verificarea 

situaţiei materiale a debitorului declarat în stare de insolvabilitate la urmatoarele organisme:  

- Inspectia Teritoriala a Muncii; 

- Casa Judeteana de Pensii; 

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca; 

- Agentia nationala de Administrare Fiscala; 

- Alte organisme și instituții abilitate. 

 

În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele 

de executare silită iau măsurile necesare de trecere din evidența separată în evidența curentă și de 

executare silită. 

 În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre de Consiliul Local 

se poate stabili plafonul creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 

decembrie a anului care pot fi anulate, care nu poate depăși limita maximă prevăyută în legislația în 

vigoare.  

 Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri 

urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe 

plătitor, potrivit art. 218 din Legea 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, prin hotărâre de 

Consiliul Local.  

 

 Din evidența organului fiscal se scad obligațiile fiscale restante înregistrate de debitori, în 

următoarele situații:  
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a) la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită; 

b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau declarate dispărute ori decedate prin 

hotărâre a unei instanțe judecătorești; 

c) pentru debitorii persoane juridice radiate din registrul comerțului – se face numai în baza 

încheierii de radiere a judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului. 

 

 Scăderea se face prin hotărâre de Consiliul Local şi în cursul perioadei de prescripţie în cazul 

debitorilor, pentru persoane fizice, decedaţi sau dispăruţi, pentru care nu există moştenitori care au 

acceptat succesiunea. Scăderea se poate face numai în baza certificatului de deces ori a hotărârii 

judecătoreşti prin care acesta a fost declarat dispărută.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDEȚUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
 

DEBITORI SCOSI DIN EVIDENTA 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

 
Cod: P.O.CIT 28 Pagina ..... din ... 

Exemplar nr.: ........ 
 

55 

9. Responsabilitati 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Comisie SCIM Arhiva 

1 Impozite și taxe E V Ah 

2 Contabilitate / Buget / Finanţe E V Ah 

3 Consiliul Local / Primar Ap Ap  
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10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1 Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul 
declarat insolvabil 
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 Anexa 1 
 
 
Comuna Prisacani         Aprobat. 
Judetul Iași         Stanciu Ghiorghe 

  
  

PROCES-VERBAL Nr......... 
de transfer al obligatiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil 

Încheiat astăzi, ........................ 
(ziua, luna, anul) 

            În urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ............... asupra 
bunurilor/veniturilor apartinând patrimoniului debitorului ..........................., cu ultimul 
domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut în str.......... nr........ 
bl. ....... se....., et..... ap. ..., situat în localitatea ................... judetul/sectorul ........., si cod de identificare 
fiscală1 

............. declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr......./............. a rezultat: 
            □ existenta unor bunuri sau venituri după cum urmează: 
..................................................................................... 
            □ inexistenta vreunui bun sau venit. 
            Având în vedere că debitorul ..................... este înscris în evidenta curentă 

            □/evidenta separată 

            □ cu obligatii fiscale restante în sumă totală de ........................ lei, precum si faptul că acesta 
detine □/nu detine □, la această data, bunuri si venituri urmăribile, creantele debitorului vor fi 
transferate, în conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) si alin. (4), după caz, în evidenta curentă 
  /evidenta separată . 
  
            Obligatiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură: 
  

Natura obligatiei Termenul de plată Suma datorată (lei) 

 Anul 
 

Luna 
 

Ziua 
 

Debit 
Accesorii2 

Dobânzi 
Penalităti de 

întârziere 

Majorări de 
întârziere 

  
            Obligatiile fiscale înregistrate de debitor vor fi: 
            □ administrate în continuare în evidenta curentă; 
            □ trecute în evidenta separată. De la data prezentului proces-verbal: 
            □ se întrerupe aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligatiilor fiscale 
restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil si trecute în evidenta curentă, precum si calculul 
obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora; 
            □ se reia sau se initiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silita pentru recuperarea 
obligatiilor fiscale restante înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau 
venituri si calculul obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora. 
            Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează la 
dosarul de executare si unul la compartimentul cu atributii în evidenta analitică pe plătitori. 
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Responsabil executare silită, 

Semnătura .................... 

Întocmit. 
Data ...................... 

Executor fiscal, 

(numele si prenumele) 

Semnătura ............... 
  
Se anexează următoarele documente justificative: 
............................................................................................................... 
 
 

 
1) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală 
sau codul unic de înregistrare, după caz. 
2) Obligatiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidentiate cu 
titulatura de dobândă/penalitate de întârziere, iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 
vor fi evidentiate cu titulatura de majorare de întârziere. 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 

caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 

 

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

 

 

 

SCĂDEREA DIN EVIDENȚA TEHNIC-OPERATIVĂ ȘI FINANCIAR-

CONTABILĂ A UNOR IMPOZITE ȘI TAXE 

 

 

 

 

 

 

P.O. CIT 29 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Roman Mădălina Elena 

Responsabil 

Impozite si 

taxe 

16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 

Presedinte 

Comisie 

SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 

in cadrul editiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Scopul 

difuzarii 

Exem

plar 

nr. 

Comparti 

ment 
Functia 

Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 

/ Aprobare 
1  Primar 

Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite si 

Taxe 
Responsabil 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de scădere din evidențe a unor impozite și taxe, 

compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării programului de 

încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de scădere din evidențe a unor impozite și taxe, inclusiv în condiţii 

de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de scădere din 

evidențe a unor impozite și taxe. 

 

4.4 Operațiunea atentă de verificare a documentației este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate în acțiuni de auditare, dar și pentru primar în luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe privind activitatea de scădere din evidențe a unor impozite 

și taxe. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de scădere din evidențe a unor impozite și taxe. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate 

de entitatea publică 

 Activitatea de scădere din evidențe a unor impozite și taxe se delimitează explicit de celelalte 

activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local; 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: Compartimentele 

furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-Implementare/Remitere 

amenzi; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă; 

 Compartimentul Arhivare. 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale  

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu completările și modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare; 

 Ordin 144 / 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale; 

 Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările ulterioare; 

 Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, cu completările și modificările 

ulterioare. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri  operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E Elaborare 

V Verificare 

I Inregistrare 

Ex Expediere 

Av Avizare 

Ap Aprobare 

Ah Arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

 Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de scădere din evidențe a unor 

impozite și taxe şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul compartimentului Impozite 

si taxe cu atributii de urmărire şi executare silită. 

 

8.2. Documente utilizate 

 Prin hotărâre a Consiliului Local al comunei se stabilesc, nivelurile și cuantumurile, pentru 

scutirile și reducerile care se acordă pentru anumite categorii de impozite și taxe, care constituie venituri 

ale bugetului local.  

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia informatică 

de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare personale, 

imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, dosare, alte 

rechizite necesare), reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

8.4. Modul de lucru 

 Autoritățile administrației publice locale și organele speciale ale acestora, după caz, sunt 

responsabile pentru stabilirea, controlul și colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor 

și penalizărilor aferente. 

 

 Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum și a 

impozitului pe mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 

31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local.  
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 Scutirea / reducerea la plata impozitelor / taxelor se acordă pe bază de cerere depusă la 

Compartimentul impozite și taxe organul fiscal, însoţită de copii ale documentelor justificative, care 

demonstrează încadrarea în categoriile de beneficiari ai reducerilor / scutirilor, după caz.  

 Scutirea / reducerea la plata impozitelor / taxelor va fi făcută în conformitate cu prevederile 

htăririlor Consiliului Local al comunei și în conformitate cu prevederile legale. 

 

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri 

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate 

pentru următoarele clădiri:  

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale; 

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, 

amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate; 

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale 

și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop 

lucrativ; 

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține 

afectațiunea de interes public; 

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din 

România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care 

proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 

privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând 

minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul 

menține afectațiunea de interes public; 
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h) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de 

locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 

privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de 

locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și 

completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului 

proprietar al acesteia; 

i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 

ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror 

venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate 

din indemnizație de șomaj sau ajutor social; 

l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme 

de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului 

de stat; 

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru 

creșterea performanței energetice, pe baza procesului - verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de 

intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță 

energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a 

blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

n) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de 

creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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o) clădirile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, în conformitate cu Ordonanța 

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

p) clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative 

agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv 

prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat; 

q) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.  

 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită prin HCL, se aplică începând cu 

data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

  Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru 

prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an 

calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită 

această condiție. 

 

Impozitul pe teren și taxa pe teren 

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate 

pentru:  

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea 

de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata 

pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea 

de interes public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale 

și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
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e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop 

lucrativ; 

f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop 

lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 

341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

i) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric; 

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât 

salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor 

social; 

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme 

de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului 

de stat; 

l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic 

Național folosite pentru pășunat; 

m) terenurile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții 

Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, în conformitate cu Ordonanța Guvernului 

nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare; 

o) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care 

proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

p) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate; 

q) terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate; 

r) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 

cercetărilor.  

 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 
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Impozitul pe mijloacele de transport 

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de 

transport, în cazul mijloacelor de transport hibride. 

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de 

transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe 

mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, se aplică începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

 Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază 

în localitățile precizate în:  

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea 

dezvoltării economico - sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările 

ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele 

măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico - sociale a județului Tulcea și a 

Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările ulterioare.  

 Scutirile se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, 

aflat în proprietatea persoanelor menționate expres în lege, deținute în comun cu soțul sau soția. În 

situația în care o cotă - parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, 

scutirea nu se acordă pentru cota - parte deținută de acești terți. 

  

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor 

 Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor și autorizațiilor pentru:  

a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 

monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii 

persoane fizice care realizează, integral sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al 

monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 

ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, 
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în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit 

legii; 

c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 

lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația 

locală, în perioada derulării operațiunilor respective.  

 

Taxe speciale 

 Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, 

precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, după caz, pot adopta taxe speciale. 

 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează 

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, 

precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. 

 Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și 

condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice 

de interes local, pentru care se propun taxele respective. 

 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de 

serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare 

și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră 

în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

 Consiliile Locale pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale pentru funcționarea 

unor servicii publice locale, în cazul următoarelor persoane fizice sau juridice:  

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului 

nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările 

și completările ulterioare;  
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c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale 

și Cercetării ªtiințifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor 

folosite pentru activități economice;  

d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, 

dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter 

umanitar, social și cultural; 

e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități 

de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 

persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și 

reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în 

gradul I de invaliditate.  

 

 Consiliile locale pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor, următoarelor persoane fizice 

sau juridice:  

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 

c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale 

și Cercetării ªtiințifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor 

folosite pentru activități economice;  

d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, 

dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter 

umanitar, social și cultural; 

e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități 

specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități 

de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 

persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii. 
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Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local  

 Prin hotărâre a Consiliului local se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată. Consiliul 

Local poate acorda pentru obligațiile fiscale restante, următoarele înlesniri la plată:  

a) eșalonări și/sau amânări la plata obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare (sunt 

asimilate obligațiilor fiscale amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; respectiv 

creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, 

potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite 

prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii); 

b) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.  

 Prin hotărâre a Consiliului local se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la plată. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea Comisie SCIM Arhiva 

1 Impozite și taxe E V Ah 

2 Contabilitate / Buget / Finanţe E V Ah 

3 Consiliul Local / Primar Ap Ap  
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10. Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, 

caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 

 

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

 

REGULARIZAREA TAXELOR DE AUTORIZARE 

 

P.O. Urb. 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDEȚUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
 

REGULARIZAREA TAXELOR DE 
AUTORIZARE 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 30 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

81 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Roman Mădălina Elena 

Responsabil 

Impozite și 

taxe 

16.04.2018 

 

1.2 Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018 

 

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018 
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Rezivia 2    
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaţionale 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 

Impozite si 

Taxe 

Responsabil 

Impozite și 

taxe 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 
Impozite si 

Taxe 

Responsabil 

Impozite și 

taxe 

Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

Prezinta in scris, concret, clar pasii ce trebuie urmati, metodele de lucru stabilite si regulile 

de aplicat in vederea realizarii activitatii propuse, cu privire la colectarea creantelor la bugetul local, 

respectiv a taxei pentru autorizatia de construire. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către 

administrația locală, în situațiile prevăzute de lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor 

documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în 

temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcții. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Se referă la modalitate de regularizare a taxelor de autorizare, taxe care se constituie c 

documentaţia specifică venit la bugetul local. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea de autorizare. 

  

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment secretariat / secretar; 

- Compartiment Impozite şi taxe locale; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

- Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839 din 12 octombrie 2009 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 a administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare;. 

- Hotărâri ale Consiliului local 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Documente specifice : 

1) Autorizaţia de construire / desfiinţare - actul de autoritate al administraţiei publice locale 

pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii; 

2) Acord unic – documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea şi emiterea 

autorizaţiei de construire / desfiinţare, întocmit în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca 

urmare a examinarii şi aprobării documentaţiilor tehnice depuse în vederea autorizării; 

3) Avizare - procedura de analiză şi de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 

din structura ministerelor, a administraţiei publice locale ori a altor organisme centrale sau 

teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluţiilor funcţionale, a indicatorilor tehnico-

economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaţiile de amenajare a 

teritoriului şi urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii 

- extras din proiectul tehnic pe baza căruia se vor executa lucrările. Avizarea se concretizează 

printr - un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate; 

4) Aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţii competente de însuşire a propunerilor 

din documentaţiile prezentate şi susţinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise.. Prin 

actul de aprobare se confera documentaţiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca 

temei juridic în vederea realizării programelor de dezvoltare teritoriala şi urbanistică, precum şi 

al autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii; 

5) Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism - ansamblurile de documente 

scrise şi desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situaţia existentă şi 
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se stabilesc obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioada determinată. Structura 

documentatiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cuprinde: 

- planurile de amenajare a teritoriului; 

- planurile urbanistice; 

- regulamentele locale de urbanism; 

6) Lucrări de construcţii - operaţiunile specifice prin care: 

- se realizeaza construcţii de orice fel : civile, industriale, agrozootehnice, edilitare 

subterane şi aeriene, căi de comunicaţii, lucrări inginereşti, de artă, etc.; 

- se desfiinţează astfel de construcţii prin demolare, dezmembrare, dinamitare, etc. 

7) Lucrări de modificare - lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale 

ş i/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, privind: 

- modificarea planimetriei interioare sau exterioare; 

- modificarea volumetriei. 

8) Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu; 

9) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii - exercitarea autorităţii de către 

administraţia publică judeţeană şi locală, după caz, precum şi de către administraţia publică 

centrala, în situaţiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor 

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit Legii , care se 

constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcţii; 

10) Procedura de autorizare - ansamblul operaţiunilor la nivelul autorităţilor abilitate prin 

lege, precum şi al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizaţiei de 

construire / desfiinţare; constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii; 

11) Transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii - atât la 

nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire / desfiinţare - se realizeaza 

prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de 

a fi informat. 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente; 

Scr Secretar 

PUG Planul urbanistic general 

PUZ Planul urbanistic zonal 

OT 
Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

DTAC Autorizarea executării lucrărilor de construire 

DTAD Autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare 

DTOE Autorizarea executării organizării lucrărilor 

POT Procentul de ocupare a terenului; 

CUT Coeficientul de utilizare a terenului 

PTh Proiect tehnic 

DE Detalii de executie 

AC Autorizaţie de construire 

AD Autorizaţie de desfiinţare 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii se emit 

de către autorităţile administraţiei publice, potrivit competenţelor, pentru lucrările care se execută în 

cadrul unităţii administrativ-teritoriale. Pentru emiterea autorizaţiei, solicitantul - orice persoană fizică 

sau juridică interesată - trebuie să depună la registratură o documentaţie, conformă prevederilor legale. 

 Pe baza documentelor prezentate, precum și urmare a vizitei în teren se poate determina valoarea 

exactă de taxelor aferente autorizării.  

 
 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

- Autorizația de construire; 

- Proces verbal de inspecție fiscală; 

- Declarație fiscală. 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

- Autorizația de construire – autorizarea lucrărilor de construcție / intervenție; 

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – care confirmă lucrarile care au fost 

executate, precum și valoarea acestora; 

- Declarație fiscală – depusă de contribuabil, la administrația locală care a eliberat 

autorizația de construire; 

- Proces verbal de inspecție fiscală – în situația imposibilității determinării aspectelor de 

ordin fizic, tehnic și / sau valoric ale construcției, sau ori de câte ori este necasar, se 

poate efectua o inspecție la fața locului pentru clarificarea tuturor asectelor legate de 

construcții. 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 Pe baza documentelor prezentate, precum și urmare a vizitei în teren se poate determina valoarea 

exactă de taxelor aferente autorizării.  
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8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, registrul agricol, PUG / PUZ, registru de evidenţă, calculatoare, 

internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

a) Eliberarea autorizației de construire; 

b) Întocmirea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor 

c) Declarație fiscală, după caz proces verbal de inspecție fiscală; 

d) Regularizarea taxelor de autorizare. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Executarea lucrarilor de constructii este permisa nurnai pe baza unei autorizatii de construire 

sau de desfiintare, emisa in conditiile legii, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui 

imobil - teren si/sau constructii - identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune 

altfel. 

 

Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale 

pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de 

lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor. 

Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea cererii 

pentrn emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire 

si cuprinde urmatoarele etape: 

a) emiterea certificatului de urbanism; 

b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentrn protectia mediului pentrn 

investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; 

c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei pub lice competente cu privire la 

mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru investi 
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tiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii 

impactului asupra mediului și a emis indrumarul conform legislatiei privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului; 

d) emiterea avizelor si acordurilor, precum si a actului administrativ al autoritatii pentru 

protectia mediului competente privind investitiile evaluate din punctul de vedere al 

impactului asupra mediului; 

e) elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, denumita in continuare documentatie tehnica - D.T.; 

f) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea 

competentă; 

g) emiterea autorizatiei de construire. 

 

Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, impreuna cu punctul de vedere al 

autoritatii competente pentru protectia mediului sau, dupa caz, actul administrativ al acesteia, se 

anexeaza si devin parte integranta din autorizatia de construire. 

 

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute de lege: 

a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al 

terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in confonnitate cu 

prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale 

planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii; 

b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul 

amplasamentului; 

c) stabilesc lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii; 

d) incunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea 

competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa 

caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii. 

Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, 

si se elibereaza solicitantului in tennen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, 

mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. 
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Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. 

 

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente 

organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, in copie, urmatoarele documente: 

a. certificatul de urbanism; 

b. dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, 

dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de 

infonnare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel; 

c. documentatia tehnica - D.T.; 

d. avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al 

autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al 

acesteia; 

 

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 

12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta 

situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin 

autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic. 

 

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea 

valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care 

caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de 

construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism. 

 

Prin exceptie, in cazul justificat in care lucrarile de constructii nu pot fi incepute ori nu pot fi 

executate integral la tennenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea 

valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii 

autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni. 

 

Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum 

si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. In caz contrar, 
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daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a 

autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua unnatoare datei de emitere a autorizatiei. 

 

Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea 

initiala a taxei de autorizare. 

 

Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele 

prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor. Efectuarea receptiei la 

terminarea lucrarilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate, inclusiv in situatia 

realizarii acestor lucrari in regie proprie.  

Receptia la tenninarea lucrarilor se face cu participarea reprezentantului administratiei 

publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire. 

 

La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia sa regularizeze 

taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii. 

 

Toate constructiile proprietate particulara, se declara, in vederea impunerii, la organele fiscale 

ale unitatilor administrativ teritoriale, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la 

data expirarii tennenului prevazut in autorizatia de construire. 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu suma stabilita prin hotararea 

consiliului local privind impozitele si taxele anuale.. 

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totală sau partiala, a unei constructii este 

egala cu 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe 

cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica 

astfel incat sa reflecte  portiunea din constructie care urmeaza a fi dernolata. 

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita 

ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 
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Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri și bransamente la retele 

publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se 

stabileste de consiliul local și este în sumă fixă pentru fiecare racord. 

 

Pentru taxele, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica 

urmatoarele reguli: 

a. taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana 

care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului; 

b. in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu 

de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut 

autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale; 

c. pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind 

valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii 

adrninistratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii 

reale a lucrarilor de constructie;d) pana m cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care 

compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea 

stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplirnentara datorata de catre persoana 

care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea 

administratiei publice locale. 

 

In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a 

lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii. Valoarea 

impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a 

acesteia, exprirnate în metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp. 

 

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor 

sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, 

exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor 

neacoperite. 
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Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii și zona in care este 

amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate prin inmultirea suprafetei construite 

desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata 

in lei/mp, din tabel cu coeficientul de corectie corespunzatori. : 

 

Pentru detenninarea valorii impozabile a cladirilor, stabilita pe baza criteriilor si nornelor de 

evaluare, se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea, respectiv: 

a. se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate in coloana I acele cladiri 

care sunt dotate, cumulativ, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incalzire, 

dupa cum urmeaza: 

i. cladirea se considera dotata cu instalatie de apa daca alimentarea cu apa se face 

prin conducte, dintr-un sistem de aductiune din retele publice sau direct dintr-o 

sursa naturala - put, fantana sau izvor - in sistem propnu; 

ii. cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu 

conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica; 

iii. cladirea se considera ca are instalatie electrica daca este dotata cu cablaje 

interioare racordate la reteaua publica sau la o sursa de energie electrica - grup 

electrogen, microcentrala, instalatii eoliene sau microhidrocentrala; 

iv. cladirea se considera ca are instalatie de incalzire daca aceasta se face prin 

intennediul agentului tennic - abur sau apa calda de la centrale electrice, 

centrale termice de cartier, termoficare locala sau centrale tennice proprii - si il 

transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii, constituit din conducte si 

radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil 

lichid, combustibil solid, precum si prin intermediul sobelor incalzite cu 

gaze/convectoarelor; 

b. se incadreaza pentru aplicarea valorilor impozabile prevazute in coloana a doua, acele 

cladiri care nu se regasesc in contextul mentionat la lit. a), respectiv cele care nu au nici 

una dintre aceste instalatii sau au una, doua ori trei astfel de instalatii.  
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Pentru detenninarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora, atat 

pentru intravilan, cat si pentru extravilan, incadrarea cladirilor urmeaza incadrarea terenurilor efectuata 

de catre consiliile locale. 

 

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri, ce sta la baza calculului impozitului pe cladiri 

datorat de persoanele fizice, rezulta din actul de proprietate sau din planul cadastral, iar in lipsa acestora, 

din schita/fisa cladirii sau din alte documente asemanatoare. 

  

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor 

sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafetele balcoanelor, ale loggiilor si ale celor situate la 

subsol. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta, precum si cele 

ale scarilor si teraselor neacoperite. Daca in documente este inscrisa suprafata construita desfasurata a 

cladirii, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru detenninarea 

impozitului pe cladiri nu se ia in calcul suprafata utila si, implicit, nu se aplica coeficientul de 

transfonnare. 
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 

Urbanism / 

amenajarea 

teritoriului 

E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 

 

 


