
Art. Text iniţial  Text propus Motivare 
Art. 
43 

Conţinutul şi motivarea actului administrativ 
fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în 
formă scrisă. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde 
următoarele elemente: 
    a) denumirea organului fiscal emitent; 
    b) data la care a fost emis şi data de la care îşi 
produce efectele; 
    c) datele de identificare a contribuabilului sau a 
persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; 
    d) obiectul actului administrativ fiscal; 
    e) motivele de fapt; 
    f) temeiul de drept; 
    g) numele şi semnătura persoanelor 
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; 
    h) ştampila organului fiscal emitent; 
    i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de 
depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se 
depune contestaţia; 
    j) menţiuni privind audierea contribuabilului. 
(3) Actul administrativ fiscal emis în condiţiile 
alin. (2) prin intermediul mijloacelor informatice 
este valabil şi în cazul în care nu poartă 
semnătura persoanelor împuternicite ale 
organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila 
organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele 
legale aplicabile în materie. 
    (4) Prin ordin al ministrului economiei şi 
finanţelor se stabilesc categoriile de acte 
administrative care se emit în condiţiile alin. (3). 

La art. 43, după alin. (4) se introduce un nou 
alineat (5), cu următorul cuprins:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (5) Prin ordin comun al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al ministrului 
finanţelor publice se stabilesc categoriile de 

Actuala reglementare, fiind o 
prevedere cu dispoziţie specială, 
nu permite emiterea unui ordin 
comun al ministrului 
administraţiei şi internelor şi al 
ministrului finanţelor publice, în 
temeiul art. 228, pentru aplicarea 
prevederilor şi pentru 
compartimentele de specialitate 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale. În acelaşi timp, 
ministrul finanţelor publice nu 
poate emite un ordin aplicabil 
administraţiei publice locale 
(pentru a se acorda această 
permisiune) fără să fie 
contrasemnat şi de către ministrul 
administraţiei şi internelor. 
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acte administrativ fiscale, care se emit în 
condiţiile alin. (3) de către compartimentele de 
specialitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

Art. 
113 

Certificatul de atestare fiscalã emis de 
autorităţile administraţiei publice locale 
 (1)... 
 (2)... 
 (3) Certificatul de atestare fiscalã se emite în 
termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe 
toatã perioada lunii în care se emite. Certificatul 
de atestare fiscalã emis în intervalul cuprins 
între data de 25 a lunii şi finele lunii este 
valabil pe toatã perioada lunii următoare 
emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul 
poate fi prezentat de contribuabil, în original sau 
în copie legalizatã, oricărui solicitant. 
 

La art. 113 aliniatul (3)  se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
    
 
 (3) Certificatul de atestare fiscală se emite în 
termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 
solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe 
toată perioada lunii în care se emite. Pe perioada 
de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 
contribuabil, în original sau în copie legalizatã, 
oricărui solicitant. 
     

Prin teza respectivă se ajunge ca în 
situaţia înstrăinării bunurilor după 
data de întâi a lunii, utilizând un 
certificat emis între 25 şi finele 
lunii anterioare, contribuabilul să 
rămână cu obligaţii fiscale, 
nestinse pentru luna în care se face 
tranzacţia. 
 
În acest context, contribuabilul 
trebuie să mai vină încă o dată la 
organul fiscal pentru a-şi achita 
obligaţiile bugetare, iar în situaţia 
contribuabililor care nu se 
prezintă, organul fiscal este nevoit 
să facă cheltuieli de executare din 
bugetul local pentru a determina 
plata. Chiar dacă sumele 
respective vor fi recuperate 
ulterior de la contribuabil prin 
executare silită, atât bugetul local, 
cât şi contribuabilul au de pierdut. 

ART. 
178 

Anularea creanţelor fiscale  
   (1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, 
exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, 
sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse 
executării silite, conducătorul organului de 
executare poate aproba anularea debitelor 
respective. Cheltuielile generate de comunicarea 
somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt 
suportate de organul fiscal. 

La art. 178 se abrogă alineatul  (3). 
   (1) În situaţiile în care cheltuielile de executare, 
exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, 
sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse 
executării silite, conducătorul organului de 
executare poate aproba anularea debitelor 
respective. Cheltuielile generate de comunicarea 
somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt 
suportate de organul fiscal. 

Anterior modificării alineatelor (1) 
şi (2) prin Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 29/2011, cu 
aprobarea consiliului local se 
putea opta la darea la scădere a 10 
lei pe total creanţe datorate 
bugetului local sau la 10 lei pe 
fiecare tip de creanţă.  
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   (2) Creanţele fiscale restante aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei 
se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor 
fiscale datorate şi neachitate de debitori 
  (3) În cazul creanţelor fiscale datorate 
bugetelor locale, suma prevăzută la alin. (2) 
reprezintă limita maximă până la care, prin 
hotărâre, autorităţile deliberative pot stabili 
plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate. 

  (2) Creanţele fiscale restante aflate în sold la 
data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei 
se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor 
fiscale datorate şi neachitate de debitori 

În condiţiile prevederilor 
anterioare se justifica existenţa 
prevederilor alin. (3). 
 
Prin prisma noilor prevederi ale 
alin. (1) şi (2) nu se mai justifică 
prevederile alin. (3), deoarece 
darea la scădere vizează totalitatea 
creanţelor fiscale datorate de 
debitori. 
 
În acelaşi timp, procedura este o 
procedură administrativă care are 
ca scop diminuarea cheltuielilor de 
executare a creanţelor mult prea 
mici nemaijustificându-se 
derularea unei proceduri 
suplimentare (complexe şi de 
durată – adoptarea unei hotărâri a 
consiliului local) pentru a 
formaliza aplicarea prevederilor 
alin. (2). 
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