
                   ORDIN  Nr. 2579/2022 din 29 decembrie 2022
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 1.099/2016 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc

la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală

    Având în vedere dispoziţiile art. 223 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013
privind organizarea şi  funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa
nr. 743.736 din 27.12.2022,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.099/2016
privind  legitimaţiile  eliberate  executorilor  fiscali  care  duc  la  îndeplinire  măsurile
asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 239 din 31 martie 2016, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Solicitarea de achiziţie de legitimaţii, respectiv referatul de necesitate însoţit de
specificaţiile tehnice/caietul de sarcini, aprobat de ordonatorul de credite, se transmite
de  către  organele  de  executare  silită  departamentului  cu  atribuţii  în  domeniul
achiziţiilor publice, în vederea demarării procedurii de achiziţie, astfel:
    a) administraţiile judeţene ale finanţelor publice transmit solicitarea la direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află acestea;
    b) serviciile de executare silită din cadrul Direcţiei generale de administrare a
marilor  contribuabili  transmit  solicitarea  departamentului  cu  atribuţii  în  domeniul
achiziţiilor publice din cadrul acestei direcţii;
    c) Direcţia generală executări silite cazuri speciale transmite solicitarea direcţiei cu
atribuţii  în  domeniul  achiziţiilor  publice  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală."
    2. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
    3.  La articolul 5,  alineatele (4),  (5),  (6),  (8)  şi  (9) se modifică şi  vor avea
următorul cuprins:
    "(4) După efectuarea achiziţiei de legitimaţii de executor fiscal şi recepţionarea
acestora de departamentul de servicii interne, acesta va înştiinţa organele de executare
care  au  solicitat  achiziţia  de  legitimaţii,  în  vederea  desemnării  unui  reprezentant
pentru ridicarea acestora.



    (5)  Organele  de  executare  care  au  solicitat  achiziţia  de  legitimaţii,  prin
reprezentanţii lor, au obligaţia să se prezinte la departamentul de servicii interne în
vederea  ridicării  legitimaţiilor  în  termen  de  cel  mult  10  zile  de  la  data  primirii
înştiinţării prevăzute la alin. (4).
    (6)  Organele  de  executare  care  au  solicitat  achiziţia  de  legitimaţii,  prin
reprezentanţii  desemnaţi  de  acestea,  vor  elibera  nominal  legitimaţiile  executorilor
fiscali, pe baza unei evidenţe nominale, având în vedere faptul că aceste legitimaţii au
un regim special. Modelul evidenţei nominale este prevăzut în anexa nr. 3.
    ...................................................................
    (8) Persoana care a pierdut sau căreia i-a fost furată legitimaţia are obligaţia de a
efectua  demersurile  necesare  publicării  în  presă  şi  de  a  anunţa  reprezentantul
desemnat  cu  eliberarea  nominală  a  legitimaţiilor  de  executori  fiscali  din  cadrul
structurilor  menţionate  la  alin.  (1),  în  termen  de  maximum  15  zile,  în  vederea
consemnării în evidenţa prevăzută la alin. (6) şi eliberării unei noi legitimaţii.
    (9) La data încetării calităţii de executor fiscal a titularului legitimaţiei, acesta o va
depune  la  reprezentantul  desemnat  cu  eliberarea  nominală  a  legitimaţiilor  de
executori fiscali din cadrul structurilor menţionate la alin. (1), în vederea anulării,
care va fi consemnată în evidenţa prevăzută la alin. (6)."
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                              Lucian-Ovidiu Heiuş

    Bucureşti, 29 decembrie 2022.
    Nr. 2.579.


