
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133 
 

P R O I  E C T 
Nr. 29 din 17.05.2018 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 

tipărirea și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Luând în dezbatere expunerea de motive cu nr. 2704 din 17.05.2018, proiectul de 
hotărâre inițiat de către primarul comunei Bodești și referatul de specialitate  cu nr. 
2703 din 17.05.2018 al biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale prin care 
se propune stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și 
comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită; 
 Având în vedere rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Bodești, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând raportul de specialitate la  proiectul de hotărâre cu nr. 2705 din 
17.05.2018, întocmit de secretarul comunei Bodești; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală,cu modificările și completările ulterioare și ale Legii administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 36 alin. 4, lit. a), ale art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 115 din Legea 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art. 1. Se aprobă cheltuieli ocazionate de întocmirea și comunicarea 
documentelor de executare silită prin poștă, în sumă de 8 lei/comunicare. 
 Art. 2. Cheltuielile de executare silită a creanțelor fiscale se avansează din 
bugetul local și se recuperează ulterior de la debitorul urmărit. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul 
Comunei Bodești, prin Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale. 
 Art. 4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și 
persoanelor interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI BODEȘTI 
 NR. 2703 din 17.05.2018 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 Conform prevederilor art. 256 alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, ”cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită 
sunt în sarcina debitorului”; 
 Ținând cont de faptul că suma privind cheltuielile de executare se stabilește de 
organul de executare silită, prin procesul –verbal care are la bază documente privind 
cheltuielile efectuate; 
 Întrucât comunicarea prin poștă a actelor de executare silită se efectuează în 
regim de corespondență neprioritară cu confirmare de primire, majoritatea plicurilor 
având până la 50gr., iar tariful comunicat de către COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA 
ROMÂNĂ S.A, prin adresa 1986/13.04.2018, este de 7,30 lei; 
 Având în vedere faptul că pe lângă acest tarif, organul de executare efectuează și 
alte cheltuieli cu emiterea actelor de executare, cu achiziționarea plicurilor de 
corespondență și imprimarea actelor de executare silită; 
 Propunem ca suma cheltuielilor de executare silită pentru întocmirea și 
comunicarea actelor de executare silită să se ridice la cuantumul de 8,00 
lei/comunicare. 
 
 
 
 

ȘEF BIROU, 
Ec. MIOARA PAȘCU 

REFERENT ASISTENT, 
ANDREEA BARNA 

 
 
 
 

      
     



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

 
Nr.  2704 din 17.05.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 
tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 

 
 
 Având în vedere faptul că suma privind cheltuielile de executare silită se stabilește 
de către organul de executare silită, pe bază de proces verbal, care conține documente 
justificative ; 
 Ținând cont de faptul că transmiterea prin poștă a tuturor actelor privind 
executarea silită se efectuează în regim de corespondență neprioritară cu confirmare de 
primire ca dovadă a trimiterii, până la 50gr., iar tariful comunicat de către Compania 
Națională Poșta Română S.A prin adresa nr. 1986/13.04.2018 fiind de 7,3 lei pentru o 
trimitere și pe acest gramaj; 
 Luând în considerare faptul că pe lângă acest tarif, organul de executare silită 
efectuează și alte cheltuieli privind emiterea actelor de executare, achiziționarea 
plicurilor de corespondență și imprimarea actelor de executare silită; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 
privind Administrația publică locală, completată și modificată ulterior, precum și 
dispozițiile art. 256 alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, propun ca prin hotărârea consiliului local să 
se aprobe : 
 - cheltuielile ocazionate de întocmirea și comunicarea documentelor de executare 
silită prin poștă, în sumă de 8,00 lei/comunicare; 
 - cheltuielile de executare silită a creanțelor fiscale se avansează în bugetul local 
și se recuperează ulterior de la debitorul urmărit. 
 Hotărârea este necesară și oportună pentru aprobare în cadrul ședinței consiliului 
local în contextul dat.  
 

PRIMAR, 
MARINEL BARNA 

 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BODEȘTI 
Nr. 2705 din17.05.2018 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și 

comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 
 
 Am constatat că sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre, 
respectiv: 
 S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, 
respectiv prevederile Legii nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare; 
 Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de specialitate conform art. 44 din Legea 
administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr. 2704/17.05.2018, 
întocmită în baza referatului Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale sub nr. 
2703/17.04.2018 prin care se propune stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 
tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită; 
 Având în vedere faptul că suma privind cheltuielile de executare silită se stabilește de către 
organul de executare silită, pe bază de proces verbal, care conține documente justificative ; 
 Ținând cont de faptul că transmiterea prin poștă a tuturor actelor privind executarea silită se 
efectuează în regim de corespondență neprioritară cu o confirmare de primire ca dovadă a trimiterii, 
până la 50gr., iar tariful comunicat de către Compania Națională Poșta Română S.A fiind de 7,3 lei 
pentru o trimitere și pe acest gramaj; 
 Luând în considerare faptul că pe lângă acest tarif, organul de executare silită efectuează și alte 
cheltuieli privind emiterea actelor de executare, achiziționarea plicurilor de corespondență și 
imprimarea actelor de executare silită; 
 În conformitate cu prevederile art.36, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
Administrația publică locală, completată și modificată ulterior, precum și dispozițiile art. 256 alin. (1) 
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare care 
prevede: 
Art. 256. - (1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, 
cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul 
fiscal central.  
(3) Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabileşte de organul de executare, prin proces - verbal, care 
constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod şi are la bază documente privind cheltuielile efectuate. 
(4) Cheltuielile de executare silită a creanţelor fiscale se avansează de organul de executare silită, din bugetul 
acestuia. 
(5) Cheltuielile de executare silită care nu au la bază documente care să ateste că au fost efectuate în scopul 
executării silite nu sunt în sarcina debitorului urmărit. 
(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. 
 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Bodești, am constatat că sunt 
îndeplinite condițiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre; 
 Ținând cont de cele expuse mai sus, propun aprobarea proiectul de hotărâre în forma 
prezentată de inițiator. 
    

SECRETAR, 
Bostan Ionel 


