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REFERAT DE APROBARE 
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 

 

 
 

 Având în vedere: 

        Modificările legislative, care permit organului fiscal local de a comunica acte 

emise de către acesta către contribuabili prin mijloace electronice de transmitere la 

distanță potrivit următoarelor prevederi legale: 

-art. 46 alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare: „(8) Prin ordin al ministrului dezvoltării 

regionale și administrației publice**), cu avizul Ministerului Finanțelor Publice se 

stabilesc categoriile de acte administrative fiscale care pot fi emise în condițiile alin. 

(6) de către organele fiscale locale.”; 

-art. 47 alin.(17) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare: „ (17) în cazul actelor administrative fiscale 

emise de organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanță, 

procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă 

prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor 

europene**), cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale. Pentru organul fiscal local, consiliul local 

stabilește prin hotărâre, în funcție de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele 

electronice de transmitere la distanță ce urmează a fi utilizate de către respectivul 

organ fiscal local.”. 
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-art. 54 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare: „ Dispozițiile art. 46 - 48 ... se aplică în mod corespunzător și 

actelor de executare și altor acte emise de organele fiscale, cu excepția cazului în care 

prin lege se prevede altfel.”.  

 

       Posibilitatea contribuabililor de a opta pentru comunicarea actelor pentru una sau 

ambele mijloace electronice de transmitere la distanță, și anume: 

    a) e-mail (căsuță de poștă electronică); 

    b) platformă de contact pusă la dispoziţie de către organul fiscal al Municipiului 

Roman, disponibilă pe Portalul de servicii online. 

Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță 

furnizate de către organul fiscal local al Municipiului Roman sunt gratuite. 

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 reglementează lista actelor 

administrative fiscale, actelor de executare și altor acte 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 și ștampila organului fiscal local și 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.  

Dispozițiile art.7 alin.(8) din Ordin stabilesc că procedura detaliată privind 

modalitatea de identificare, înregistrarea şi accesul contribuabilului la platforma de 

contact se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative şi se publică şi pe pagina de 

internet a organului fiscal local. 

 

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. 

 

Propunem spre analiză și aprobare 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. 

 
 

 

Inițiator, 

PRIMAR 

Leonard ACHIRILOAEI 


