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ORDIN 

nr. 2.594 din 2016 

 

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și 

taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale  

 

  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al avizului Ministerului Finanțelor 

Publice comunicat prin adresa nr. 713.849/19.09.2016  și al prevederilor art. 12 alin. (7) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare, 

 

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite 

următorul ordin: 
 

 Art. 1. - (1) Se aprobă următoarele formulare tipizate pentru desfășurarea activității 

de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale, precum și a altor 

venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-21 la prezentul ordin, care fac parte 

integrantă din acesta, după cum urmează: 

Nr. 

anexă 
Denumirea Model 

1 Proces verbal Model 2016 ITL – 055 

2 Raport de inspecție fiscala Model 2016 ITL - 056 

3 Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local Model 2016 ITL – 057 

4 Proces verbal privind cheltuielile de executare silită Model 2016 ITL – 058 

5 Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei 

rezultate din executare silita 
Model 2016 ITL – 059 

6 Cerere pentru eliberarea autorizației de  foraje sau excavări Model 2016 ITL – 060 

7 Autorizație de foraje sau  excavări Model 2016 ITL – 061 

8 

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de  

racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, 

canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie 

și televiziune prin cablu 

Model 2016 ITL – 062 

9 
Autorizație privind lucrările de  racorduri si branșamente la 

rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, 

energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu 

Model 2016 ITL – 063 

10 Declarație privind valoarea reala a lucrărilor executate în baza 

autorizației de construire 
Model 2016 ITL 064 
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11 Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile Model 2016 ITL 065 

12 Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile Model 2016 ITL 066 

13 Proces verbal de licitație pentru bunuri mobile Model 2016 ITL 067 

14 Proces verbal de licitație pentru bunuri imobile sau pentru 

ansambluri de bunuri imobile 
Model 2016 ITL 068 

15 Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile 

sechestrate 
Model 2016 ITL 069 

16 Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a 

statului a bunurilor imobile supuse executării silite 
Model 2016 ITL 070 

17 Proces-verbal de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate  de 

debitorul declarat insolvabil 
Model 2016 ITL 071 

18 Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea 

eligibilității solicitanților de fonduri externe nerambursabile 
Model 2016 ITL 072 

19 Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii Model 2016 ITL 073 

20 Proces verbal de scădere din evidenta a obligațiilor fiscale Model 2016 ITL 074 

21 Proces verbal de constatare și declarare a stării de 

insolvabilitate  
Model 2016 ITL 075 

 

 

(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se codifică, după cum urmează: 

a)  „Model 2016" reprezintă  anul începând cu care acestea se utilizează; 

b) grupa de litere „ITL" reprezintă acronimul de la impozite și taxe locale; 

c) cifrele „055-075”  reprezintă elementele de identificare ale fiecărui formular tipizat.  

(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale locale în activitatea de 

stabilire, constatare, impunere, control fiscal, încasare, urmărire și executare silită se 

realizează potrivit prevederilor alin. (2).  
  

Art. 2. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 și în anexele nr. 1-21 reprezintă modele 

cadru și pot fi completate cu informații specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea 

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

completările ulterioare și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Organele fiscale locale, în condiții de autonomie locală și de eficiență economică, pot 

opta pentru achiziționarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând 

sistemele informatice proprii. 

(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea 

formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate și 

imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii. 

(4) Organele fiscale locale vor pune gratuit la dispoziția contribuabililor formularele 

necesare îndeplinirii obligațiilor ce le revin în baza titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 3. - Organele fiscale locale gestionează informațiile din formularele prevăzute la 

art. 1 depuse de contribuabili, pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege. 
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Art. 4. - Cheltuielile ocazionate de achiziționarea sau imprimarea utilizând sistemele 

informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale 

ale comunelor, ale orașelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului București, respectiv 

ale județelor, după caz. 

 

Art. 5. – Tipizatele aflate în stocul organelor fiscale, după intrarea în vigoare a 

prezentului ordin, se utilizează, adaptate corespunzător, până la epuizare. 

 

Art. 6. – Tipizatele prevăzute la art. 1 înlocuiesc tipizatele utilizate anterior de organele 

fiscale locale, cu excepția situației prevăzute la art. 5 din prezentul ordin. 

 

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

  

 

 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, 

VASILE DÎNCU 
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