ORDIN nr. 596 din 9 iunie 2006 privind legitimaţiile eliberate
executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi
efectuează procedura de executare silită a creanţelor la Fondul pentru
mediu
În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,
având în vedere dispoziţiile art. 135 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 6 lit. p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu,
în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1
Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a
creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor elibera legitimaţii
executorilor fiscali, conform modelului prevăzut în anexă.

Art. 2
Executorii fiscali sunt salariaţi ai Administraţiei Fondului pentru Mediu, angajaţi în cadrul Direcţiei
venituri, însărcinaţi să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare
silită a creanţelor la Fondul pentru mediu, în conformitate cu atribuţiile din fişa postului.

Art. 3
(1) Legitimaţiile prevăzute la art. 1, denumite în continuare legitimaţii de executor fiscal, atestă o
împuternicire specială a executorului fiscal în faţa debitorului sau a terţilor, ce implică exerciţiul
autorităţii de stat, fiind acordată acestuia pe timpul exercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit
prevederilor titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Activitatea executorilor fiscali se desfăşoară în baza legitimaţiei de executor fiscal însoţită de
delegaţia semnată de către conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4
Legitimaţiile de executor fiscal dau dreptul executorului fiscal să intre în orice incintă sau încăpere a
debitorului, să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile sau valorile, să solicite şi să
cerceteze orice document ori element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor
proprietate a debitorului, să primească concursul organelor de poliţie, al jandarmeriei şi al altor agenţi
ai forţei publice, precum şi să obţină relaţiile solicitate de la persoanele fizice sau juridice ori de la alte
organe competente, prevăzute de lege.

Art. 5
(1) Legitimaţiile de executor fiscal au regim special, sunt nominale şi sunt tipărite şi distribuite de
Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2) Legitimaţiile de executor fiscal se semnează de către conducătorul Administraţiei Fondului pentru
Mediu.
(3) Eliberarea legitimaţiilor de executor fiscal se face la propunerea conducătorului direcţiei cu atribuţii
specifice privind colectarea din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe baza unei evidenţe sub
formă de tabele în care se vor menţiona, pentru fiecare legitimaţie, numărul acesteia, numele,
prenumele, codul numeric personal şi funcţia titularului legitimaţiei, instituţia, data eliberării şi
semnătura de primire.
(4) Pierderea sau furtul legitimaţiei de executor fiscal se publică în presă şi se anunţă la Administraţia
Fondului pentru Mediu, în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidenţa prevăzută la alin.
(3) şi eliberării unei noi legitimaţii.
(5) La data încetării calităţii de executor fiscal a titularului legitimaţiei, acesta o depune la
Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea anulării; anularea legitimaţiei de executor fiscal se
consemnează în evidenţa prevăzută la alin. (3).
(6) Persoanele care au funcţia de executor fiscal şi care deţin legitimaţii în acest sens pot desfăşura şi
activităţi de inspecţie fiscală.

Art. 6
Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat

ANEXĂ: LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR
ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU
LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL

VIZE ANUALE

200.../200...
Ştampila
Conducător A.F.M.

200.../200...
Ştampila
Conducător A.F.M.

Titularul are calitatea de executor fiscal şi are dreptul să
ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze
procedura de executare silită pentru creanţele la Fondul
200.../200...
200.../200...
pentru mediu, să intre în orice incintă sau încăpere a
Ştampila
Ştampila
Conducător A.F.M. Conducător A.F.M. debitorului, să cerceteze toate locurile în care acesta îşi
păstrează bunurile sau valorile, să solicite şi să cerceteze
orice document ori element material pentru determinarea
bunurilor proprietate a debitorului, să primească
concursul organelor de poliţie, jandarmerie şi alţi agenţi
200.../200...
200.../200...
ai forţei publice, precum şi să obţină relaţii solicitate de la
Ştampila
Ştampila
Conducător A.F.M. Conducător A.F.M. persoane fizice sau juridice ori de la alte organe
competente, conform Ordonanţei Guvernului 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările si completările ulterioare.

Legitimaţia de executor fiscal este valabilă numai însoţită
de delegaţia semnată de către conducătorul Administraţiei
Fondului pentru Mediu al cărui angajat este titularul
acesteia.
LEGITIMAŢIA NU ESTE TRANSMISIBILĂ.

Descrierea legitimaţiei:
- dimensiuni: 90 x 55 mm;
- coperta exterioară legată în pergamoid de culoare verde, inscripţionat cu litere aurii;
- faţa 1 interior stânga - 3 culori.
Direcţia activităţi social-culturale şi patrimoniale Serviciul activităţi culturale, sportive şi de tineret
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 535 din data de 21 iunie 2006

