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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind procedura 

de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de 

organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță 

 

 

Din punct de vedere al oportunității: 

-Văzând referatul de aprobare 8864  din 15.01.2021 şi proiectul de hotărâre înaintate de 

Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard Achiriloaei, prin care se propune procedura de 

comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de organul 

fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță. 

- Potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, organul fiscal are obligația de a comunica contribuabililor actele 

administrative fiscale, actele de executare și alte acte emise de acesta, actele producând efecte din 

momentul în care sunt comunicate contribuabililor/plătitorilor sau la o dată ulterioară menționată 

în actul administrativ comunicat, potrivit legii. 

Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit legii nu este opozabil 

contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic. 

Comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de către 

organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță este o alternativă la 

comunicarea actelor prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Acest mod de comunicare este mai facil, permite comunicarea mai rapidă a actelor, 

confirmarea ajungerii acestora de către contribuabili, precum și diminuarea costurilor legate de 

comunicarea prin serviciile poștale, ducând la îmbunătățirea activității de administrare a 

impozitelor și taxelor locale. 

Organul fiscal local al Municipiului Roman are posibilitatea punerii la dispoziția 

contribuabililor a două mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv: 

- e-mail (căsuță de poștă electronică); 

- platformă de contact, 

 Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:  

- prevederile art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (17) și art. 54 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art.46 alin.(8) și art.47 alin.(9) din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. 

- 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   



- O.U.G.  nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la 

nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

Se constată că sunt întrunite şi condiţiiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum 

şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, motiv 

pentru care acordăm aviz favorabil. 

 Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, apreciem 

faptul ca proiectul de hotărâre este legal și oportun. 

 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 

Ec. Lilieana MAFTEI 


