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H O T Ă R Â R E A   nr. 18 

  din 26 ianuarie 2017 

 
privind  aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită și alte 

acte de către organul fiscal local din cadrul Municipiului Tîrgu Mureș, fără semnătura 

persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local 

 

 

 

   Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedință ordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive a Direcției Economice nr. 65.901 din 12.12.2016 privind 

aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită și alte acte de către 

organul fiscal local din cadrul Municipiului Tîrgu Mureș fără semnătura persoanelor 

împuternicite și fără ștampila organului fiscal local, 

 Având în vedere: 

 prevederile art. 46, alin. 8 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de 

procedură fiscală, așa cu a fost modificat conform art. III, alin. 2  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 50/2015, 

 prevederile Ordinului nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea 

prevederilor art. 46, alin. (8) și art. 47, alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 În baza art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 4, lit. c precum și ale art. 115, 

alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă emiterea de către organul fiscal local din cadrul Municipiului Tîrgu 

Mureș, fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local a 

actelor administrative fiscale, actelor de executare silită și a altor acte, cuprinse în anexa la 

prezenta hotărâre 

Art. 2. Actele valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila 

organului fiscal local menționate la art. 1, sunt numai cele tipărite prin intermediul unui centru 

de imprimare masivă, așa cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Economică. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituția Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                                                  Preşedinte de şedinţă, 

                                                                     dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

        jrs. Andrei Mureşan   



 

Anexa la H.C.L. nr. ………… din ……………….. 

LISTA 

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

local, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal 

local 
 

    1. Titlu executoriu; 

    2. Somație; 

    3. Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii; 

    4. Înștiințare privind stingerea creanțelor fiscale; 

    5. Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești; 

    6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești; 

    7. Înștiințare de compensare; 

    8. Înștiințare de restituire; 

    9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, 

în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

    10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele 

juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

    11. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă 

şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; 

    12. Declarație fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de 

reclamă şi publicitate; 

    13. Decizie de impunere privind creanțele datorate bugetului local în urma inspecției 

fiscale; 

    14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local; 

    15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 

    16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 

    17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 

    18. Adresă de înființare a popririi; 

    19. Adresă de înființare a popririi asigurătorii; 

    20. Înștiințare privind înființarea popririi; 

    21. Proces-verbal de constatare a contravenției; 

    22. Notă de plată; 

    23. Extras de rol; 

    24. Aviz de inspecție fiscală; 

    25. Invitație; 

    26. Certificat de nomenclatură stradală și adresă; 

    27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 

    28. Proces-verbal de constatare și declarare a insolvabilității; 

    29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi 

alte venituri datorate bugetului local; 

    30. Raport de inspecție fiscală; 

    31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilității solicitanților de 

fonduri externe nerambursabile; 

    32. alte acte emise de organul fiscal local (comunicări, înștiințări și notificări privind 

creanțele datorate bugetului local, etc.) 


