
ORDIN Nr. 1437/2016 din 21 aprilie 2016

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum

şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi
efectuarea procedurii de executare silită

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 3 mai 2016

 

    Având  în  vedere  prevederile  art.  220  alin.  (2^1)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în  temeiul  prevederilor  art.  11  alin.  (3)  şi  art.  13^2  alin.  (1)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.
520/2013  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  cu
modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea
cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a
măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 981 din 30 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

    1. La articolul 1, punctul 1 va avea următorul cuprins:

    "1.  hotărârile  judecătoreşti  definitive  pronunţate  în  materie  penală,  prin  care  s-a  dispus
recuperarea unor creanţe bugetare  de la debitori  persoane fizice,  juridice sau de la orice alte
entităţi, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală prin care s-a
dispus doar recuperarea unor cheltuieli judiciare care se pun în executare de către organele fiscale
centrale competente cu atribuţii în administrarea creanţelor bugetare;".

    2. La articolul 1, punctul 3 se abrogă.

    ART. II

    Agenţia  Naţională de Administrare  Fiscală  şi  structurile  subordonate vor  duce la  îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

    ART. III

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

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Eugen-Dragoş Doroş

 

    Bucureşti, 21 aprilie 2016.

    Nr. 1.437.


