
               Municipiul Piatra Neamţ      

           DIRECȚIA TAXE ȘI IMPOZITE 

str. Cuejdi, nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center, et. 3, 

 tel. 0233/213884, fax 0233/213894, 

e-mail: taxesiimpozite@primariapn.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 21066 

                                                                                       Nr. 48741 din 26.10.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 

tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor de executare silită  

 

 Prin referatul de aprobare nr. 48739/26.10.2022 și proiectul de HCL nr. 342/26.10.2022  Primarul 

Municipiului Piatra Neamț, d-nul Andrei Carabelea  propune proiectul de hotărâre privind stabilirea 

sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor de 

executare silită. 

 

 Prevederile  art.256 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală stabilesc 

următoarele: 

 (1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina 

debitorului. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (4) Cheltuielile de executare silită a creanţelor fiscale se avansează de organul de executare 

silită, din bugetul acestuia. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (6) Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul din care 

au fost avansate, cu excepţia sumelor reprezentând cheltuieli de executare silită a creanţelor fiscale 

administrate de organul fiscal central, care se fac venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel. 

 

In vederea eficientizarii activitatii de colectare, raportat la obligativitatea comunicarii prin poștă, 

cu confirmare de primire a actelor de executare silita (obligație instituită de art.47 alin.3 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală), la ofertele de pe piață ale prestatorilor de servicii de 

expediere corespondenta precum si la costurile actuale ale materialelor consumabile (hartie, xerox, 

mentenanta echipamente, cartus, toner, etc) necesare in procesul de tiparire a acestora, se impune 

stabilirea unei sume a cheltuielilor de executare silita ocazionate de  tiparirea si comunicarea actelor de 

executare silita emise in conditiile prevederilor Legii nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscală. 

 

 

 Având în vedere contextul economic care a generat creșterea costurilor atât a materialelor 

consumabile necesare emiterii actelor de executare silită, achiziționarea plicurilor, cât și a tarifelor 

prestatorilor de servicii de expediere corespondență, propunem ca pentru anul 2023 suma pentru 

întocmirea si comunicarea actelor de executare silită să fie stabilită la suma de 10 lei.  

  
 În temeiul art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.c, art.139 alin.3, art.140 și art.196 alin.1 lit.a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ propunem spre aprobare Consiliului Local  proiectul de hotărâre 

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

a actelor de executare silită. 
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