
ORDIN Nr. 517/2016 din 25 ianuarie 2016

pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale de dotare

a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 2 februarie 2016

 

    În temeiul dispoziţiilor art. 13^2 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. 1

    Se  aprobă  Regulamentul  privind  normele  generale  şi  speciale  de  dotare  a  personalului  din
structurile  de  executări  silite  cazuri  speciale,  prevăzut  în  anexa care  face  parte  integrantă  din
prezentul ordin.

    ART. 2

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

    ART. 3

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

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

                              Gelu-Ştefan Diaconu

 

    Bucureşti, 25 ianuarie 2016.

    Nr. 517.

 



    ANEXĂ

 

                         REGULAMENT

privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite
cazuri speciale

 

    ART. 1

    (1)  Personalul  din  structurile  de  executări  silite  cazuri  speciale  poartă,  în  timpul  exercitării
atribuţiilor  de  serviciu  din  teren,  uniformă  de  serviciu  cu  însemne  distinctive  şi  foloseşte
autoturisme  inscripţionate  cu  sigla  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  denumită  în
continuare Agenţia.

    (2) Este interzis portul uniformei, inclusiv al însemnelor şi accesoriilor specifice, în locuri şi în
condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Agenţiei.

    ART. 2

    Uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice se acordă gratuit.

    ART. 3

    Pentru personalul  din  cadrul  structurilor  de executări  silite  cazuri  speciale  se  ţine  o fişă  de
evidenţă în  care  sunt  consemnate:  data  acordării,  durata normată de folosinţă,  caracteristicile
funcţionale, mărimea, precum şi orice alte date utile.

    ART. 4

    Personalul prevăzut la art. 3 este obligat să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de
utilizare, curată, îngrijită şi să respecte cu stricteţe reglementările stabilite privind portul acesteia.

    ART. 5

    (1) În cazul deteriorării sau distrugerii parţiale ori totale a uniformei de serviciu, a însemnelor şi
accesoriilor specifice, în timpul exercitării  atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public primeşte o
nouă  uniformă  sau,  după  caz,  însemne  ori  accesorii  specifice,  fără  suportarea  contravalorii
acestora.

    (2)  Deteriorarea sau  distrugerea parţială  ori  totală  a  uniformei  de  serviciu,  a  însemnelor  şi
accesoriilor  specifice,  din  motive  imputabile  funcţionarului  public,  atrage  răspunderea
patrimonială a acestuia, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. În acest caz,
obţinerea unei  noi  uniforme de serviciu,  a însemnelor şi  accesoriilor specifice se face cu plata
contravalorii acestora.

    ART. 6

    (1) Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora,
potrivit  prevederilor  Legii  nr.  188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  sunt  obligaţi  să  restituie  contravaloarea  uniformei  de
serviciu,  a  însemnelor  şi  accesoriilor  specifice  proporţional  cu  durata  normată  de  folosinţă
neîndeplinită.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au încetat
din motive neimputabile lor.

    ART. 7

    Este  interzisă  purtarea  în  timpul  exercitării  atribuţiilor  de serviciu  din  teren a  unor  articole
vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.



    ART. 8

    Articolele  componente ale  uniformei  de serviciu,  numărul  acestora,  însemnele  şi  accesoriile
specifice, durata normată de folosinţă, mijloacele de comunicare şi mijloacele speciale de dotare
ale personalului, precum şi însemnele distinctive şi modul de echipare cu mijloace de semnalizare
luminoasă  ale  autovehiculelor  aflate  în  dotarea  Direcţiei  executări  silite  cazuri  speciale  şi  a
structurilor coordonate de către aceasta sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul regulament.

    ART. 9

    (1) Asigurarea uniformei de serviciu pentru personalul din structurile de executări silite cazuri
speciale se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de
stat, pentru această natură de cheltuieli.

    (2) Până la dotarea personalului se va utiliza ţinută civilă.

 

    ANEXĂ

    la regulament

 

    Articolele componente ale uniformei de serviciu, numărul acestora, însemnele şi accesoriile
specifice, durata normată de folosinţă, mijloacele de comunicare şi mijloacele speciale de dotare
ale  personalului,  precum  şi  însemnele  distinctive  şi  modul  de  echipare  cu  mijloace  de
semnalizare  luminoasă  ale  autovehiculelor  aflate  în  dotarea  Direcţiei  executări  silite  cazuri
speciale şi a structurilor coordonate de către aceasta

 

    I. Modelele uniformei şi ale însemnelor distinctive pentru personal

 

    1. Uniforma

    1.1. Uniforma de serviciu de vară - bărbaţi şi femei - se compune din:

    - bluzon, confecţionat din ţesătură ripstop în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe
de gri, de la alb la negru, cu proprietăţi hidrofobe, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi
protecţie la căldura soarelui şi a vântului. Bluzonul se compune din piepţi, spate, mâneci, guler şi
este prevăzut cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în
prezenta anexă, pe partea din faţă, în zona superioară stânga, textul: "A.N.A.F.", în zona superioară
dreaptă, textul  "EXECUTĂRI SILITE", iar  pe partea din spate, în zona superioară de mijloc,  este
aplicat textul: "A.N.A.F. - EXECUTĂRI SILITE", de culoare alb fosforescent. Pe ambele mâneci, în
zona inferioară, sunt aplicate benzi de culoare gri fosforescent;

    - pantalon, confecţionat din ţesătură ripstop în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe
de gri, de la alb la negru, cu proprietăţi hidrofobe, cu o foarte bună rezistenţă la uzură, murdărire şi
protecţie la căldura soarelui şi  a vântului. Pantalonul este drept şi se compune din repere faţă,
repere spate şi betelie. Este prevăzut cu şliţ ce se închide cu fermoar, două buzunare oblice pe faţă
şi un buzunar cu capac pe spate;

    - cămaşă cu mânecă ajustabilă, confecţionată din tercot, în culorile camuflajului digital urban, din
trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună capacitate de revenire din şifonare, cu foarte
bune proprietăţi  hidrofobe şi  protecţie la căldura soarelui.  Pe piepţi, cămaşa este prevăzută cu
buzunare cu capac,  iar  pe  umeri  cu epoleţi.  Pe  mâneca stângă este  aplicată emblema pentru
echipament descrisă în prezenta anexă, pe faţă în zona superioară stânga textul: "A.N.A.F.", iar în
zona superioară dreapta - textul "EXECUTĂRI SILITE", de culoare alb fosforescent;



    - şapcă de tip baseball, confecţionată din ţesătură în culorile camuflajului digital urban, din trei
nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună rezistenţă la murdărire şi protecţie împotriva
intemperiilor. Este prevăzută pe părţile laterale cu câte trei capse de aerisire, iar pe partea din faţă
are aplicată emblema pentru coifură;

    - centură, de culoare neagră, confecţionată din material textil, tip chingă cu cataramă din plastic,
prevăzută cu sistem de autoblocare;

    - ghete vară, confecţionate din piele, de culoare neagră, căptuşite cu inserţie imperrespirantă şi
talpă cu proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului;

    -  bocanci vară, prevăzuţi cu şiret,  confecţionaţi din piele şi  material textil  de culoare neagră,
impermeabile. Sunt căptuşiţi cu inserţie imperrespirantă, iar talpa este din poliuretan şi cauciuc
care asigură protecţie împotriva agresiunilor mecanice (abraziune, agăţare), alunecare şi protecţia
călcâiului împotriva şocurilor mecanice şi a compresiunii.

 

    Figura 1 - Modelul uniformei de serviciu de vară - bărbaţi şi femei

 

    Figura 1Lex: Figura 1

 

    1.2. Uniforma de serviciu de iarnă - bărbaţi şi femei - se compune din:

    -  bluzon,  confecţionat din ţesătură trei  straturi  în culorile camuflajului  digital  urban,  din trei
nuanţe de gri,  de la alb la negru, cu proprietăţi  de izolare şi  confort  termic,  cu o foarte bună
rezistenţă la uzură, murdărire şi cu proprietăţi imperrespirante. Bluzonul se compune din piepţi,
spate, mâneci, guler şi este prevăzut cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru
echipament descrisă în prezenta anexă,  pe partea din faţă,  în zona superioară stânga -  textul:
"A.N.A.F.", în zona superioară dreapta textul "EXECUTĂRI SILITE", iar pe partea din spate în zona
superioară de mijloc este aplicat textul "A.N.A.F. - EXECUTĂRI SILITE", de culoare alb fosforescent.
Pe ambele mâneci, în zona inferioară, sunt aplicate benzi de culoare gri fosforescent;

    - pantalon, confecţionat din ţesătură trei straturi, în culorile camuflajului digital urban, din trei
nuanţe de gri,  de la alb la negru, cu proprietăţi  de izolare şi  confort  termic,  cu o foarte bună
rezistenţă la uzură şi murdărire. Pantalonul este drept şi se compune din repere faţă, repere spate
şi betelie, este prevăzut cu şliţ ce se închide cu nasturi, două buzunare oblice pe faţă şi un buzunar
cu capac pe spate. La nivelul genunchilor, pantalonul este dublat pe toată lăţimea;

    - cămaşă cu mânecă ajustabilă, confecţionată din tercot, în culorile camuflajului digital urban, din
trei nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună capacitate de revenire din şifonare şi cu
foarte bune proprietăţi hidrofobe. Pe piepţi cămaşa este prevăzută cu buzunare cu clape, iar pe
umeri cu epoleţi. Pe mâneca stângă este aplicată emblema pentru echipament descrisă în prezenta
anexă, pe faţă în zona superioară stânga textul: "A.N.A.F.", iar în zona superioară dreapta textul
"EXECUTĂRI SILITE", de culoare alb fosforescent;

    - pulover, confecţionat din lână cu acril, de culoare gri, prevăzut cu fermoar, guler, iar pe umeri
cu platcă şi epoleţi. Umerii, epoleţii şi coatele sunt dublate cu material textil de culoare gri;

    - şapcă de tip NATO, confecţionată din ţesătură în culorile camuflajului digital urban, din trei
nuanţe de gri, de la alb la negru, cu o foarte bună rezistenţă la murdărire şi cu protecţie împotriva
intemperiilor. Este prevăzută pe părţile laterale cu câte trei capse de aerisire, iar pe partea din faţă
are aplicată stema României;

    - căciulă, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, se confecţionează din material textil de culoare
gri.  Se  compune din  calotă,  clape laterale  şi  clapă frontală  de formă semicirculară.  Căciula  va
asigura un nivel  confortabil  pentru zilele friguroase de iarnă. Pe interior se aplică o căptuşeală



matlasată cu vatelină (inserţie termoizolantă);

    - fular, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, se confecţionează din lână de culoare gri;

    -  mănuşile,  atât  pentru bărbaţi,  cât  şi  pentru femei,  se confecţionează din  piele de culoare
neagră, căptuşite cu material termoizolant;

    - centură, de culoare neagră, confecţionată din material textil, tip chingă cu cataramă din plastic,
prevăzută cu sistem de autoblocare;

    -  ghete  iarnă,  confecţionate  din  piele,  de  culoare  neagră,  căptuşite  cu  blană  sintetică  sau
căptuşeală  cu  inserţie  termoizolantă  care  să  asigure  o  protecţie  termică  ridicată  şi  talpă  cu
proprietăţi ridicate de preluare a şocului mecanic în timpul mersului;

    - bocanci iarnă, prevăzuţi cu şiret, confecţionaţi din piele şi material textil de culoare neagră,
impermeabile. Sunt căptuşiţi cu inserţie imperrespirantă, iar talpa este din poliuretan şi cauciuc
care asigură protecţie împotriva agresiunilor mecanice (abraziune, agăţare), alunecare şi protecţia
călcâiului împotriva şocurilor mecanice şi a compresiunii;

    -  cizme pentru femei,  confecţionate din piele hidrofobizată,  căptuşite cu blană sintetică sau
căptuşeală cu inserţie termoizolantă. Cizmele sunt realizate în sistemul cu talpa lipită de ansamblul
superior de piele;

    - scurtă toamnă/iarnă - bărbaţi şi femei, confecţionată din ţesătură trei straturi, imperrespirabilă,
care asigură protecţia împotriva intemperiilor, în culorile camuflajului digital urban, din trei nuanţe
de gri, de la alb la negru. Este compusă din piepţi, spate, mâneci, guler, platcă, epoleţi, manşete şi
este prevăzută cu fermoar dublu-sens, mesadă şi glugă detaşabilă. Pe mâneca stângă este aplicată
emblema pentru echipament descrisă în prezenta anexă, pe partea din faţă în zona superioară
stângă textul: "A.N.A.F.", în zona superioară dreaptă textul "EXECUTĂRI SILITE", iar pe partea din
spate în zona superioară de mijloc este aplicat textul: "A.N.A.F. - EXECUTĂRI SILITE", de culoare alb
fosforescent. Pe ambele mâneci, în zona inferioară, sunt aplicate benzi de culoare gri fosforescent.

 

    Figura 2 - Modelul uniformei de serviciu de iarnă - bărbaţi şi femei

 

    Figura 2Lex: Figura 2

 

    2. Însemne distinctive specifice

    2.1.  Emblema pentru  coifură,  confecţionată  pe  suport  textil  prin  brodare,  reprezintă  stema
României, în culorile oficiale.

 

    Figura 3Lex: Emblema pentru coifură

 

    2.2. Emblema pentru echipament

    Emblema pentru echipament, confecţionată pe suport textil  prin brodare, are la bază stema
României, în culorile oficiale, aşa cum este reglementată prin dispoziţiile Legii nr. 102/1992 privind
stema ţării şi sigiliul statului, respectiv două scuturi suprapuse.

    Pe scutul mare, în partea inferioară, este inserată reprezentarea stilizată a unei panglici aurii, cu
falduri  bifurcate  la  capete,  pe  care  este  înscris  textul  "EXECUTĂRI  SILITE",  fontul  utilizat  fiind
Helvetica Neue LT Com - Light, culoare albastră.

    În partea superioară a siglei Direcţiei executări silite cazuri speciale este înscris centrat cuvântul



"ROMÂNIA", cu font Helvetica Neue LT Com - Light, culoare albă, fundalul fiind drapelul naţional.

    Fundalul  părţii  superioare  are  formă  dreptunghiulară,  lăţimea  fiind  egală  cu  cea  a  siglei
României, înălţimea acestuia fiind de 20% din înălţimea scutului mare.
 ___________
|  ROMÂNIA  |
|           |
|           |
| EXECUTĂRI |
|  SILITE   |
|____  _____|
     \/

 

    Figura 4Lex: Emblema pentru echipament

 

    2.3. Însemne grad (trese şi stele care indică funcţia), pe suport textil de culoare gri, ataşabile la
articolele de echipament prevăzute cu epoleţi.

 

    Figura 3 - Însemne de grad (trese şi stele care indică gradul profesional/funcţia), ataşabile la
articolele de echipament prevăzute cu epoleţi

 

    Însemne de grad cu o tresă aurie, de 7 mm lăţime, pentru inspector/expert debutant

    Însemne  de  grad  cu  o  tresă  aurie,  de  7  mm  lăţime  şi  două  trese  longitudinale,  pentru
inspector/expert/consilier asistent

    Însemne de  grad  cu  două  trese  aurii,  de  7  mm  lăţime şi  două  trese  longitudinale,  pentru
inspector/expert/consilier principal

    Însemne  de  grad  cu  trei  trese  aurii,  de  7  mm  lăţime  şi  două  trese  longitudinale,  pentru
inspector/consilier/expert superior

    Însemne de grad cu o stea mică aurie, pentru şef birou

    Însemne de grad cu o stea mare aurie, pentru şef serviciu

    Însemne de grad cu două stele mari aurii, pentru director adjunct

    Însemne de grad cu trei stele mari aurii, pentru director

 

    Figura 5Lex: Figura 3

 

    II. Listă cuprinzând norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale
personalului

    1.1. Articole componente ale uniformei de serviciu şi durata normată de folosinţă (ani)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Denumirea articolului          |Unitatea |Prevederi  |Durata   |
|crt.|                                         |de măsură|cantitative|normată  |
|    |                                         |         |           |de       |
|    |                                         |         |           |folosinţă|
|    |                                         |         |           |  (ani)  |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  1.| Uniformă de serviciu vară - bărbaţi şi  |         |           |         |
|    | femei:                                  |         |           |         |
|    | - bluzon                                | buc.    |         1 |       2 |



|    | - pantalon                              | buc.    |         2 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  2.| Uniformă de serviciu iarnă - bărbaţi şi |         |           |         |
|    | femei:                                  |         |           |         |
|    | - bluzon                                | buc.    |         1 |       2 |
|    | - pantalon                              | buc.    |         2 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  3.| Scurtă toamnă/iarnă - bărbaţi şi femei  | buc.    |         1 |       3 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  4.| Cămaşă cu mânecă ajustabilă - vară      | buc.    |         4 |       1 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  5.| Cămaşă cu mânecă ajustabilă - iarnă     | buc.    |         4 |       1 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  6.| Pulover                                 | buc.    |         2 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  7.| Şapcă tip baseball                      | buc.    |         1 |       1 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  8.| Şapcă tip NATO                          | buc.    |         1 |       1 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
|  9.| Căciulă                                 | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 10.| Fular                                   | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 11.| Mănuşi                                  | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 12.| Centură                                 | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 13.| Ghete vară                              | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 14.| Ghete iarnă                             | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 15.| Cizme                                   | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 16.| Bocanci vară                            | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
| 17.| Bocanci iarnă                           | buc.    |         1 |       2 |
|____|_________________________________________|_________|___________|_________|
 
    1.2. Însemne distinctive aplicate pe uniforma de serviciu
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea      |Unitatea |Prevederi  |            Observaţii            |
|crt.| însemnelor     |de măsură|cantitative|                                  |
|____|________________|_________|___________|__________________________________|
|  1.| Emblema pentru | buc.    |         1 | Câte o bucată pentru fiecare     |
|    | echipament     |         |           | articol de echipament: bluzon    |
|    |                |         |           | vară/iarnă, cămaşă cu mânecă     |
|    |                |         |           | ajustabilă vară/iarnă, scurtă    |
|    |                |         |           | toamnă/iarnă.                    |
|____|________________|_________|___________|__________________________________|
|  2.| Emblema pentru | buc.    |         1 | Câte o bucată pentru fiecare     |
|    | coifură        |         |           | articol: şapcă de tip baseball,  |
|    |                |         |           | şapcă de tip NATO, căciulă.      |
|____|________________|_________|___________|__________________________________|
 

    III. Mijloace de comunicare şi mijloace speciale de dotare ale personalului

    1.1. Mijloace de comunicare:

    - telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat de persoană.

    1.2. Mijloace speciale de dotare:

    - sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate;

    - imprimate (formulare cu regim special);

    - alte articole necesare, propuse de director, avizate de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de
Administrare  Fiscală,  coordonator  al  Direcţiei  executări  silite  cazuri  speciale  şi  aprobate  de



preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 

    IV.  Însemnele  distinctive  şi  modul  de  echipare  cu  mijloace  de  semnalizare  luminoasă  ale
autovehiculelor  aflate  în  dotarea  Direcţiei  executări  silite  cazuri  speciale  şi  a  structurilor
coordonate  de  către  aceasta,  conform  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.  2.958/2015*)  pentru  modificarea  Ordinului  preşedintelui  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1.041/2015*) privind însemnele distinctive şi  modul de
inscripţionare a autovehiculelor aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat
propriu şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice

 

    *)  Ordinele  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.  2.958/2015  şi  nr.
1.041/2015 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

 

    Autovehiculele Direcţiei executări  silite cazuri  speciale şi  ale structurilor coordonate de către
aceasta sunt echipate cu rampă luminoasă de culoare albastră şi afişaj electronic care se poate
activa în condiţiile prevăzute în prezentul ordin cu mesajul text: "ANAF - CAZURI SPECIALE".

    Pe portierele din faţă:

    - pe partea superioară a portierei, deasupra liniei mediane a structurii laterale a caroseriei se
inscripţionează simbolul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi logotipul ANAF;

    - pe partea inferioară a portierei, sub linia mediană a structurii laterale a caroseriei acesteia se
inscripţionează textul: "EXECUTĂRI SILITE".

    Pe capota faţă se inscripţionează simbolul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, logotipul
ANAF şi textul: "EXECUTĂRI SILITE", iar pe capota spate, textul "EXECUTĂRI SILITE".

 

    Figura 4 -  Modele privind inscripţionarea autovehiculelor  cu destinaţie specială şi  modul  de
prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă

 

    Figura 6Lex: Figura 4

 

    Mijlocul  de semnalizare luminoasă montat pe autoturismele aflate în dotare se poate folosi
atunci când:

    - autovehiculele aflate în dotarea Direcţiei executări silite cazuri speciale - aparat propriu şi a
structurilor coordonate de către aceasta însoţesc mijloace de transport asupra cărora urmează a se
institui  măsuri  asiguratorii  sau când autovehiculele urmează a fi  valorificate ori  în care  se află
bunuri care urmează să fie depozitate/valorificate;

    - se intră în incinta debitorilor şi pe perioada staţionării în respectivele incinte;

    -  se  află  în  coloană  oficială  alături  de  autovehicule  ale  altor  instituţii  care  au  dreptul  să
folosească semnale speciale de semnalizare luminoasă şi sonoră;

    - alte cazuri prevăzute de lege.

 


