
 

 
Anexa 1 

 
Lista actelor administrative fiscale și procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate 

prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare 
masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local  

 
Art. 1.  (1) Actele administrative fiscale și procedurale care pot fi comunicate prin mijloace electronice 

de transmitere la distanță sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile 

fără semnătura şi ştampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare sau ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, sunt următoarele:  

1. Titlu executoriu; 
2. Somaţie; 
3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 
5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 
7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;  
8. Înştiinţare de compensare; 
9. Înştiinţare de restituire; 
10.  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; 
11.  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; 
12.  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu 

destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice 
13.  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice 
14.  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice 
15.  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacelor de transport aflate în 

proprietatea persoanelor fizice/juridice 
16.  Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală 

autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice 
17.  Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate 

în cazul contribuabililor persoane juridice 
18.  Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate  
19.  Decizie de impunere privind  creanțele datorate bugetului local în urma inspecției fiscale 
20.  Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local 
21.  Decizie privind nemodificarea bazei de impunere  
22.  Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii 
23.  Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii  
24.  Adresă de înființare a popririi 
25.  Adresă de înființare a popririi asigurătorii 
26.  Înștiințare privind înființarea popririi 
27.  Proces verbal de constatare a contravenției 
28.  Notă de plată 
29.  Extras de rol 
30.  Aviz de inspecție fiscală 
31.  Invitaţie 
32.  Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale 
33.  Certificat de nomenclatură stradală şi adresă 
34.  Proces verbal privind cheltuielile de executare silită 
35.  Proces verbal de constatare și declarare a insolvabilității 
 

(2) Actele administrative fiscale comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sunt 
valabile și opozabile contribuabililor sau terților fără semnătura olografă și ștampila conducătorul organului 
fiscal, însă vor purta semnătura digitală calificată a organului fiscal local. 


