
ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL GAUJANI

H O T Ă R Â R E       

privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de executare silită si alte acte de 
către organul fiscal local din cadrul comunei Gaujani, fără semnătura persoanelor 

împuternicite si fără stampila organului fiscal local 

 Consiliul Local Găujani, 

Avand in vedere :
-referatul compartimentului de specialitate ;
-expunerea de motive privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale, acte de

executare silită si alte acte de către organul fiscal local din cadrul comunei Gaujani fără semnătura 
persoanelor împuternicite si fără stampila organului fiscal local, 
 -prevederile art. 46, alin. 8 din Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură 
fiscală, asa cu a fost modificat conform art. III, alin. 2  din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 
50/2015,

-prevederile Ordinului nr. 3097/2016 din 24 noiembrie 2016 pentru aplicarea prevederilor art.
46, alin. (8) si art. 47, alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, emisă de 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice 

În baza art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. c, art. 45, alin. 4, lit. c precum si ale art. 115, alin. 1,
lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată 

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1 Se aprobă emiterea de către organul fiscal local din cadrul comunei Gaujani, judetul 
Giurgiu, fără semnătura persoanelor împuternicite si fără stampila organului fiscal local a actelor 
administrative fiscale, actelor de executare silită si a altor acte, cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Actele valabile fără semnătura persoanelor împuternicite si fără stampila organului 
fiscal local mentionate la art. 1, sunt numai cele tipărite prin intermediul unui centru de imprimare 
masivă. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 
compartimentul contabulitate ..

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004,
republicată, privind Institutia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului 
administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judetului Giurgiu, pentru exercitarea 
controlului de legalitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Madalin Ionut TUINEA

GĂUJANI- 31.01.2017 AVIZAT PENTRU LEGALITATE

NR. ____ SECRETAR

Ioana Doina GRAMA



Anexa la H.C.L. nr. ………… din ………………..

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

valabile fără semnătura persoanelor împuternicite si stampila organului fiscal local

1. Titlu executoriu;
2. Somatie;

    3. Decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii; 
4. Înstiintare privind stingerea creantelor fiscale;

    5. Adresă de înfiintare a popririi asupra disponibilitătilor bănesti; 
    6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilitătilor bănesti; 

7. Înstiintare de compensare;
8. Înstiintare 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 si 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 si completările ulterioare; 
    11. Declaratie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi 
publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;
    12. Declaratie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclamă şi 
publicitate;

13. Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local în urma inspectiei 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 înfiintare a popririi; 
    19. Adresă de înfiintare a popririi asigurătorii; 

20. Înstiintare privind înfiintarea popririi;
21. Proces-verbal de constatare a contraventiei;

    22. Notă de plată; 
23. Extras de rol;

    24. Aviz de inspectie fiscală; 
25. Invitatie;

    26. Certificat de nomenclatură stradală si adresă; 
    27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 
    28. Proces-verbal de constatare si declarare a insolvabilitătii; 
    29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte 
venituri datorate bugetului local;
    30. Raport de inspectie fiscală; 
    31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri 
externe nerambursabile;
    32. alte acte emise de organul fiscal local (comunicări, înstiintări si notificări privind creantele 

datorate bugetului local, etc.)




