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    INTALNIRI CU CONTRIBUABILII IN LUNA IUNIE 2019                                
                                                                                                                                                                                                       Anexa 1 

Nr. 
crt. 

Denumirea structurilor 
care organizează întâlnirea 

Tematica ce va fi prezentată în luna IUNIE   Data/ora 
organizării 
întâlnirii în    
luna IUNIE 

Locaţia 
 
 
 
 

 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direcția Generală 
Regională a Finanțelor 
Publice Bucureşti - 
Serviciul Ajutor de Stat, 
Practici Neloiale si Preturi 
Reglementate 

1. Promovare si diseminare a H.G. nr. 807/2014 
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat 
avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu 
impact major in economie, cu modificarile si 
completarile ulterioare, catre agentii economice. 

 
12.06.2019 
 
    14,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, 
cam. 319 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directia Generala 
Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice". 
                                                                                                               
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul 
"Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice 
sijuridice.  
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3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea 
Procedurii de inregistrarea contractelor de 
locatiune, precum si a modelului si continutului 
formularului "Cerere de inregistrare a 
contractelor de locatiune". 

Administraţia Judeteana 
a Finanţelor Publice 
ILFOV 
 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice".                                                                                                               
                                                                                                          
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea 
Procedurii de inregistrarea contractelor de 
locatiune, precum si a modelului si continutului 
formularului "Cerere de inregistrare a 
contractelor de locatiune". 

 
 
2. 
 
 
 

 
 
Administraţia Fiscala 
pentru Contribuabili 
Mijlocii 
 
 

1. Solicitarea si aprobarea plafonului de incasari 
in numerar, in baza OUG nr. 192/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

 
 
13.06.2019 
 
 14,00 

 
 
Str. Dimitrie Gerota nr. 13, et. 3, 
cam. 319 
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Directia Generala 
Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti 
 

1. OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea 
modelului, continutului, modalitatii de depunere 
si de gestionare a formularului " Declaratie unica 
privind impozitul pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice". 
                                                                                                               
2. Inregistrarea/ inrolarea ca utilizator in serviciul 
"Spatiul Privat Virtual" (SPV) a persoanelor fizice 
si juridice. 
                                                                                                           
3. OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea 
Procedurii de inregistrarea contractelor de 
locatiune, precum si a modelului si continutului 
formularului "Cerere de inregistrare a 
contractelor de locatiune". 

 
 
 

 


