




Denumire compartiment Denumire document Temei legal Tipul de semnătură 

SECRETAR GENERAL AL 
COMUNEI 

Adresă OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor  

semnătură electronică 

 

Reclamație administrativă Anexa 5 din Normale metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 

semnătură electronică 

 
Documente provenite de la instanţă (citaţii, 
comunicări,a drese) 

Art.154 alin.6 C.pr.civ. semnătură electronică avansată 

 
Documente provenite de la alte instituții/autorități 
publice 

Art.3 alin.1 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 

Documente provenite de la persoane fizice, 

persoane fizice autorizate, persoane juridice 

altele decât autoritățile şi instituțiile publice 

Art.5 OUG 38/2020 

Art.169 C.pr.civ. OG 27/2002 
semnătură electronică 

SECRETARIAT 

Adresa Legea nr. 544/2001, OG nr.27/2002 semnătură electronică 

Invitații, scrisori  semnătură electronică 

Adrese/reclamații O.G. nr. 27/2002, art. 8 semnătura electronica 

Cerere online pentru eliberarea materialelor 

informative 

 semnătura electronica 

Sesizare/cerere refritor sistem de iluminat public  OG 27/2002  semnătura electronica 

Solicitare Contract de închiriere teren garaj  HCL nr.88/2019  I Legea nr. 241/2001  

 H.G. nr. 310/2007  

 

semnătură electronică avansată 

 

Solicitare prelungire contract 

de închiriere teren garaj  
O.U.G nr. 40/1999 I Legea nr. 241/2001  

 HCL nr.88/2019 

semnătură electronică avansată 

 

Solicitare transcriere contract 

de închiriere teren garaj  
O.U. nr. 40/1999 I Legea nr. 241/2001  

 H.G. nr. 310/2007 / 

semnătură electronică avansată 

Adrese luare in evidentă efectuare activități jocuri 
 de noroc  

OG 99/2000,  HCL  

 

semnătură electronică avansată 

Cerere solicitare întocmire aviz amplasare stand  
expunere legume-fructe pe proprietate privată 

 semnătură electronică avansată 

 

Adresă de solicitare de informații, clarificări, 
 sesizări  

OUG 57/2019, modificată și completată semnătură electronică 

 

Petiții/sesizări/cereri   semnătură electronică 

înscriere in audiente  OG. 27/2002  semnătură electronică 

Cerere alocare parcare online   semnătură electronică avansată 

Cerere transcriere contract online   semnătură electronică avansată 



Cerere schimb de loc parcare online   semnătură electronică avansată 

Adrese/Reclamatii cămine culturale Legea544/200 l ; OG27/2002  semnătură electronică 

 

Cerere pentru organizarea de ev. Cămine culturale HCL   semnătură electronică 

 

Declarația de consințamânt a utilizatorului privind  
prelucrarea datelor cu caracter personal  

Regulamentul (UE) nr. 679/2016  semnătură electronică calificată  

 

COMPARTIMENT AUTORITATE 

TUTELARĂ ȘI MEDICINĂ 

ȘCOLARĂ 

Cerere anchetă socială/ judecatorie, notari, Art.375 Cod civil semnătură electronică calificată  

 

Cerere ancheta sociala pt indemnizatie crestere 
copil 

Art.12 din OUG nr.111/2010 aprobata prin legea 
nr.132/2011 

semnătură electronică avansată 

 
Corespondenta/ raspunsuri la adrese/ sesizări 
petiții 

Legea 233/2002 de aprobare a OG 27/2002 semnătură electronică 

 

Cerere emitere Dispozitie numire curator/ 

incuviintare parinte sau tutore 

Art.143-150 Cod civil semnătură electronică avansată 

, semnătură electronică 

 

Cerere emitere dispozitie pentru asistare la contract 
de intretinere 

Art. 30-32 din Legea nr. 17/200 republicata semnătură electronică avansată 

 
Cerere emitere Dispozitie pt aprobare inventar 
bunuri minor/interzis 

Art.140 Cod civil semnătură electronică 

 
Cerere emitere Dispozitie pt dare de seama tutori Art 151-152 Cod Civil semnătură electronică 

 
Cerere eliberare copii conforme cu originalul Art. 29 din Legea nr.16/1996 republicata semnătură electronică 

 

Petiți și sesizari/cereri diverse  Ordonan\a 27/2002 art.8  semnătură electronică 

 

Cerere/declara\ ie VMG  Legea nr. 41 6/2001, art. 9, alin. 1  semnătură electronică 

 

Cerere/declara\ ie ASF  Legea nr. 277/20 I 0, art. 9  semnătură electronică 



 

Cerere/declarație ajutor incalzire  OUG nr. 70/2011, art. 14  semnătură electronică 

 

Cerere/declarație ajutor plata chiriei  HCL  semnătură electronică 

 

Cerere adeverințe VMG/ASF  Legea nr. 416/2001, Leg nr ea . 277/2010  semnătură electronică 

 

Cerere Tichet de grădinita  Legea nr. 248/2015  semnătură electronică 

 

Cerere ajutor de urgenta  HCL  semnătură electronică 

 

Cerere Tichet social  HCL   semnătură electronică 

 

Cerere luare in evidentă CES  Legea nr. 292/2011  semnătură electronică 

 

Cerere/declarație întreținere Germania/muncii sezon

ierii  
HG 363/2005 semnătură electronică 

 

Cerere subvenții de la bugetul local  HG 1153/2001, art.4, alin l, lit. a  semnătură electronică 

 

Cerere subvenții de la bugetul local  HG 1153/2001, art. 14, alin. 4  semnătură electronică 

 

Cerere indemnizație/stimulent creștere copil  OUG nr. 111/2010  semnătură electronică 

 

Cerere alocație de stat  Legea nr. 61/1993  semnătură electronică 

 
 
 
 
 

COMPARTIMENT REGISTRU 
AGRICOL SI FOND FUNCIAR 

 

Solicitări referitoare la înregistrarea/modificarea 
datelor în registrul agricol 

Ordonanța 28/2008 semnătură electronică calificată  

 
Solicitări privind constituirea/ reconstruirea 
dreptului de proprietate 

Legea 18/1991 semnătură electronică calificată  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT REGISTRU 
AGRICOL SI FOND FUNCIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cereri : OCPI I schimbare destinație / răspunsuri 
 diverse / informări  
 

Legea nr.7/1996 si Ordinul 700/2014, art. 290 ; L

egea nr. 

50/1991, art. 11, lit.o), art. 11/\ l lit.h) /Legea  
544/2014 art.7  
 

semnătură electronică calificată  

 

Solicitări privind punerea in posesie si eliberarea 
titlurilor de proprietate 

Legea 18/1991 semnătură electronică calificată  

 

Cerere privind afișarea ofertei, solicitare privind 

intenția de cumpărare prin acceptarea ofertei 

vânzătorului 

Legea 17/2014 semnătură electronică  

 

Solicitare plan parcelar/ vizare plan de încadrare în 
tarla 

Ordinul 700/2014 semnătură electronică 

 

Solicitări privind achitarea contravalorii 

xerocopierii dosarelor execuționale pentru 

instanțele de judecată 
(factură electronică) 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 

Cerere eliberare adeverință dețin/nu dețin teren 

(dosar bursă, dosar co-asigurat, dosar șomaj, 

dosar ajutor de încălzire, dosar locuință socială, 

dosar radiere auto) 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 

Cerere pentru eliberare adeverință Electrica 
Furnizare 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere pentru eliberare copie din registrul agricol Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere pentru eliberare adeverință APIA Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere eliberare adeverință necesară la Compania de 
Apă Someș 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere pentru eliberarea adeverinței privind numărul 
de animale 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere eliberare adeverință privind culturile agricole Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere eliberare adeverință cu privire la categoria de 
folosință a terenului 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Cerere adeverință concesiune pășuni Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT REGISTRU 
AGRICOL SI FOND FUNCIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitare înregistrare contract de arendă Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Solicitare aviz consultativ pentru emiterea 
atestatului de producător 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Cerere eliberare atestat de producător Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Cerere eliberare carnet de comercializare Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Cerere viză atestat de producător Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Crerere suplimentare produse în carnetul de 
comercializare 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Solicitări completare chestionare statistice Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 

Solicitări transmitere informații și documente de la 

direcțiile de specialitate în scopul completării 

dosarelor depuse în temeiul Legii 10/2001 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Solicitări provenite de la instanțele de judecată de 

transmitere dosare de revendicare, acte sau 

informații 

Art. 154, Alin. (6) CPC semnătură electronică calificată  

 
Corespondență privind situația revendicărilor în 
temeiul Legii 10/2001 

Art. 5 OUG 38/2020 semnătură electronică 

 
Comunicări ale hotărârilor judecătorești Art. 154, Alin. (6) CPC semnătură electronică calificată  

 
Solicitări ale instanțelor de judecată privind 
documentele existente la dosarele reclamanților 

Art. 154, Alin. (6) CPC semnătură electronică calificată  

 
Solicitări Autoritatea Națională pentru Restiruirea 
Proprietăților 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Solicitări Instituția Prefectului Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Solicitări provenite de la instituția prefectului cu 
privire la aplicarea Legii 18 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT REGISTRU 
AGRICOL SI FOND FUNCIAR 

 
 

omunicări ale hotărârilor comisiei județene de 
stabilire a dreptului de proprietate 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Solicitări ale instanțelor de judecată privind 
documentele existente la dosarele reclamanților 

Art. 154, Alin. (6) CPC semnătură electronică calificată  

 
Solicitări din partea instituției prefectului cu privire 
la anexele de validare 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 

Solicitări ale Agenției Naționale pentru Restituirea 

Proprietății privind actele depuse la dosarele de fond 

funciar 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

 
Solicitări ale Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară privind eliberarea titlurilor de proprietate 

Art. 3 OUG 38/2020 semnătură electronică calificată  

Solicitări ale Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară privind eliberarea titlurilor de proprietate 

Art.3 OUG38/2020 semnătură electronică calificată  

Solicitari privind completarea cererilor de 
constituire/reconstituire a dreptului de proprietate 

Legea 18/1991 semnătură electronică calificată  

Solicitare concesionare teren  Legea 50/1991 / HCL nr. 1/2018  semnătură electronică 

Cereri diverse Legea nr. 233/2002 semnătură electronică 

Solicitare privind exercitarea dreptului de preemțiun

e al COMUNEI BACIU  
Lege 422/2001  semnătură electronică 

Cerere privind solicitarea de semnare a 
 formularelor  necesare depunerii documentațiilor  
Cadastrale unde  Consiliul local/Baciu are calitatea d

e proprietar/administrator  

Art. 26, lit. c 

din Ordinul directorului ANCPI nr. 700/2014  
semnătură electronică calificată  

Cerere eliberare adeverinta pt munca prestata in CAP  Art. 29 din Legea nr.16/1996 republicata  semnătură electronică avansată 
 

Certificarea amplasamentului pentru imobile cu  
Destinația drum aflate in proprietatea/administrarea 

Comunei Baciu/Consiliului Local 

Art. 266, alin. 2 

din Ordinul directorului ANCPI nr. 700/2014  
semnătură electronică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE ȘI 
EXECUTARE SILITĂ 

 
 
 
 

Cerere eliberare dovada plata Ordin 2634/2015 semnătură electronică avansată 
 

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare  
fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe 

locale și alte venituri datorate bugetului local  
 

Legea nr. 207/2015 art. 159 semnătură electronică avansată 
 

Cerere solicitare plata cheltuieli de 
judecata/executare 
 

Decizii de instanța semnătură electronică avansată 
 

Cerere înscriere in sistemul electronic  
persoane fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere actualizare date persoane fizice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   

semnătură electronică avansată 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE ȘI 
EXECUTARE SILITĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

Cerere pentru eliberarea situației debite sau 

plăți pentru persoane fizice  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere eliberare duplicat decizie anuala de 
 impunere clădiri, terenuri, auto persoane fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere emitere înștiințare de plata persoane fizice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

Cerere pentru eliberarea de copii ale  

documentelor din dosarul fiscal - clădiri, persoane fi

zice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere pentru eliberarea de copii ale  

documentelor din dosarul fiscal 

- terenuri, persoane fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere pentru eliberarea de copii ale 

 documentelor din dosarul fiscal –  

mijloace de transport persoane fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

 

semnătură electronică avansata 

Declarație fiscala pentru stabilirea 

 impozitului /taxei pe clădirile  

rezidențiale / nerezidențiale/ cu  

Destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor 
 fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

Declarație fiscala pentru stabilirea  

impozitului/taxei pe teren in cazul  

persoanelor fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului /taxei

 pe mijloacele de transport aflate in proprietatea  

persoanelor fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

Declarație fiscala pentru stabilirea  

impozitului asupra mijloacelor de 

transport marfă cu 

masa totala autorizata de peste 12 

tone aflate în proprietatea  

persoanelor fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

Declarație fiscală pentru stabilirea  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   

semnătură electronică avansată 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE ȘI 
EXECUTARE SILITĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

taxei pentru servicii de 

reclama și publicitate in cazul  

contribuabililor persoane fizice  

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

Declarație fiscală pentru stabilirea  
impozitului/ taxei pe mijloacele de transport 

pe apa aflate in proprietatea persoanelor fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

 

semnătură electronică avansată 

 

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru  
afișaj in scop de reclamă și publicitate pentru  
persoane fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

Declarație pentru scoaterea din evidentă 
 a mijloacelor  
de transport persoane fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

Semnătură electronică avansată 

Declarație pentru scoaterea din evidentă a cladirilor 

si terenurilor aflate in proprietatea  
persoanelor fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere de transfer dosar fiscal auto pentru persoane  
fizice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere de restituire sume pentru persoane fizice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere de compensare pentru persoane fizice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare  
fiscală pentru persoane juridice privind impozite, tax

e locale și alte venituri datorate bugetului local  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

Cerere pentru eliberarea de copii ale documentelor d

in dosarul fiscal-persoane juridice  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată 

Cerere eliberare duplicat decizie anuală  
de impunere mijloace de 

transport- persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere eliberare duplicat decizie anuală 
 de impunere terenuri-persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE ȘI 
EXECUTARE SILITĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerere pentru eliberarea situației debite-

plăți persoane juridice  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere emitere înștiințări de plată-persoane juridice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Cerere pentru eliberarea situației patrimoniu-

persoane juridice  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxe 

și pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale /  
Cu destinație mixtă aflate in proprietatea  
persoanelor juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscala pentru stabilirea  
impozitului / taxei pe  
teren in cazul persoanelor juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscala pentru stabilirea  
impozitului/taxei pe mijloacele de 

transport aflate in proprietatea  
persoanelor juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscala pentru stabilirea impozitului  
asupra mijloacelor de transport marfa cu 

masa totală autorizată de peste 12 

tone aflate 'in proprietatea persoanelor  
juridice (PJ)  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru  
servicii de reclamă și publicitate 'in cazul 
 contribuabililor persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscală pentru stabilirea 
 impozitului / taxei pe mijloacele de transport 

pe apa aflate în proprietatea persoanelor  
juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru  
afișaj în scop de reclamă și publicitate 
 persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică calificată  

 

Decont lunar impozit pe spectacole  
persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   

semnătură electronică calificată  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTIMENT IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE ȘI 
EXECUTARE SILITĂ 

 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

Declarație pentru scoaterea din evidență a 
 mijloacelor de transport persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Cerere pentru înregistrare / vizare a abonamentelor ș

i a biletelor de intrare la spectacole  
persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

 

semnătură electronică calificată  

Cerere încetare structură de afișaj persoane 

 juridice  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

 

Cerere pentru alegerea opțiunii de comunicare prin 

mijloace electronice de transmitere la distanță a  
actelor administrativ fiscale, actelor de executare i a 

altor acte emise de Compartimentul impozite și taxe  

locale persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată  

Cerere de transfer dosar fiscal persoane juridice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

semnătură electronică calificată  

Cerere de restituire impozite/taxe persoane juridice  Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

semnătură electronică calificată  

Cerere de compensare impozite/taxe  
persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

semnătură electronică calificată  

PROCES-VERBAL distrugere bilete de intrare la  
spectacole persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

semnătură electronică calificată  

Cerere privind situația debitelor și a măsurilor de  
Executare silită persoane juridice  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică calificată   

Cerere privind situația debitelor și a măsurilor de  
Executare silită persoane fizice 

 

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

semnătură electronică calificată  

Cerere comunicare situație amenzi  
contravenționale aflate in executare silită 

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

semnătură electronică calificată  

Cerere scădere din evidentă amendă achitată în  
48h / 15 zile in altă localitate  

Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică 

 



COMPARTIMENT IMPOZITE 
ȘI TAXE LOCALE ȘI 
EXECUTARE SILITĂ 

 

Cerere restituire/compensare sume încasate în 

plus sau eronat amenzi  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată   

 

Cerere suspendare executare silita datorita plângerii 

contravenționale  
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
 Fiscală   
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

semnătură electronică avansată 

 

Cerere de înscriere in sistemul electronic persoane  
juridice  

Art. 80 alin. I lit.a) Legea nr. 

207/2015 privind Codul  
de procedura fiscala  

semnătură electronică calificată  

Cerere actualizare date persoane juridice  Art. 

80 alin. 1 lit.a) Legea nr. 207/2015 privind Codul  
de procedura fiscala  

 

semnătură electronică calificată  

 

Contestație fiscala decizie de impunere  
persoane fizice  

Art. 269 alin. 1 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul  
de procedura fiscala  

semnătură electronică avansată 

 

Contestație fiscala decizie de impunere  
persoane juridice  

Art. 80 alin. 1 lit.a), art. 269 alin. l Legea nr. 

207/2015  
privind Codul de procedura fiscala  

semnătură electronică calificată  

 

COMPARTI-MENT BUGET, 
FINANȚE, CONTABILITA-TE 

ȘI RESURSE UMANE 

 

Diverse Adrese (Trezoreria municipiului Cluj-

Napoca, Direcția regională a Finanțelor publice, 

Unități subordonate, furnizori, persoane fizice) 

Ordonanța 27/2002 și alte acte normative semnătură electronică calificată  

 

Confirmări solduri furnizori Legea nr. 82/1991 si prevederi contractuale 
semnatura electronica 

Deblocări garanții furnizori Contracte încheiate 
semnatura electronica calificată 

Solicitare elaborare buget regii și societăți 

comerciale subordonate 

Ordonanța 26/2013  

semnatura electronica calificată 

Solicitare aprobare situații financiare Regii 

autonome sau 

societati comerciale 

OMFP nr.10/2019 
semnatura electronica calificată 

Factura decont , privind sustinerea financiara de 

la bugetul local a transportului public 

in comun, pentru studentii, rnasteranzii i doctora

nzii posesori ai cardurilor de student, i'n perioada

 1 ianuarie-29 februarie 2020  

*R.O.F./424/C i F *Legea nr. 

544/2001, *Ordonanta  de Urgenta nr. 57/2019,

 privind Codul adrninistrativ,  
*Legea nr. I /201 

1, Legea educa\iei na\ionale , *Legea nr. 92/2007,

 legea transportului public, *Legea nr. 273/2006, l

egea privind finan\ele publice , *Ordinul nr. 1792/

2002, privind angajarea , lichidarea, ordonan\area 

i plata cheltuielilor institutiilor publice, *HCL  pri

vind aprobarea bugetului  
general pe anul în curs  

Semnatura electronica calificată 



COMPARTI-MENT BUGET, 

FINANȚE, CONTABILITATE ȘI 

RESURSE UMANE 

Factura decont, privind susținerea financiara de 

la bugetul local a transportului public 

in comun , pentru  elevi, studenți, sportivi și pensionari   

*R.O.F./424/C i F *Legea nr. 544/2001, 

*Ordonanta  de Urgen\a nr. 

57/2019, privind Codul adrninistrativ,  
* *Legea nr. I /20 I I, Legea educa\iei na\ionale, *

Legea nr. 92/2007, legea transportului public, *Le

gea nr. 273/2006, legea privind finan\ele publice , 

*Ordinul nr. 1792/2002, privin d angajarea, lichid

area , ordonantarea i plata cheltuielilor institutiil o

r pub lice, *HCL  privind aprobarea bugetului  
General  pe anul în curs 

semnătură electronică calificată  

 

  
Extrase de cont confirmare solduri creante,datorii  

  
OMFP nr.2861/2009 art.28 alin. l  

semnatura electronica calificată 

Cerere de comunicare a valorii de inventar pentm  

stabilirea taxei pe clădiri  
  
Codul fiscal art.460alin.5 lit.f  

semnatura electronica calificată 

Cerere de restituire sume achitate cu titlu de  

taxa judiciara de timbru  

 

OMFP nr.1918/2013 art.7  semnătură electronică calificată  

Factura Document ce rezultă din derularea unor relații 
contractuale 
 

semnătură electronică avansată 
 

CONSILIER ACHIZIȚII 

PUBLICE 

Solicitări privind clarificările legate de procesele de 

evaluare, precontractare, contractare, implementare 

și durabilitate ale proiectelor finanțate din fonduri 

nerambursabile 

Toate actele legislative și normative care 

reglementează programe de finanțare, Acorduri de 

parteneriat, 

Programe Operaționale, alte tipuri de programe de 

finanțare, contracte de finanțare, Instrucțiuni 

emise de către autorități de management, ghiduri 

ale solicitantului 

 

Reguli de funcţionare a platformei MySMIS2014 

(dezvoltat şi implementat de STS), conform 

prevederilor din Regulamentul 1303/2013 - art. 

122, alin. 3. , alte sisteme electronice utilizate de 

finanţatori MENTIUNE: Orice persoana juridica 

poate fi inregistrata in sistem doar de catre 

reprezentantul legal sau un imputernicit al 

acestuia, obligatoriu prin utilizarea propriului 

Certificat digital calificat pentru semnarea 

electronica a documentelor. Numai reprezentantul 

legal (sau împuternicit) al unei persoane juridice 

care doreste sa depună o Cerere de finanțare are 

nevoie de certificat digital calificat. Persoana 

respectiva trebuie sa aiba fie calitatea de 

Reprezentant legal pentru acea instituție, fie 

împuternicire din partea Reprezentantului legal de 

a reprezenta institutia in relatia cu autoritatile de 

semnătură electronică calificată 



gestiune (AM/OI) pentru entitatea si/ sau proiectul 

(proiectele) pentru care se solicita finantare. 

CONSILIER ACHIZIȚII 

PUBLICE 

 

 

 

adrese/e-mail  Lege 544/2004  semnătură electronică 

 

contestație  Lege 101/2016  semnătură electronică calificată 

 

cerere clarificări  Lege 98/2016  semnătură electronică calificată 

 

oferta  Legea 98/2016 art. 60 HG 395/2016  semnătură electronică calificată 

plângere instanță  Lege 101 /201 6  semnătură electronică calificată 

răspuns clarificări  Legea 98/20 I 6 art. 60 HG 395/201 6  semnătură electronică calificată  
 

Referat diriginte de șantier  Documente ce rezulta din derularea unor relații  
contractuale,  
Legea 10/1995 privind calitatea în construcții  

semnătură electronică calificată  
 

Carte tehnica  Documente ce rezulta din derularea unor relații  
contractuale,  
Legea 10/1995 privind calitatea in construcții  

semnătură electronică calificată  
 

Cerere deblocare garanție de buna execuție  Documente ce rezulta din derularea unor relații  
contractuale  

semnătură electronică calificată  

 

 

Solicitări modificare Lista investiții  

 

Legea 273/2006  

 

semnătură electronică calificată   
ă calificată 

Adrese înaintare situații de lucrări, facturi,  
dispoziții  

Contract semnat intre părți  semnătură electronică calificată  
 

Petitii / sesizări /cereri  Ordonanta nr . 27/2002 a rt. 8  semnătură electronică avansată 

Solicitări modificare Lista investiții  Legea 273/2006  semnătură electronică avansată 

Adresa de înaintare Situații de lucrări /dispoziții de 

șantier 
In baza contractului  semnătură electronică calificată  

 
Note de lucrări Document ce rezultă din derularea unor relații 

contractuale 
semnătură electronică calificată  

 
Procese verbale de recepție servicii / lucrări Document ce rezultă din derularea unor relații 

contractuale 
semnătură electronică calificată  

 

Cereri de finanțare nerambursabila pentru cultura, 

sport, sănătate și culte  

L.350 /2006; L.69/2000; L.95/2006;  

O.G.82/200 I  

semnătură electronică calificată  



Adrese de înaintare a dispozițiilor de șantier și  
proceselor verbale de recepție  

In baza prevederilor conctractuale  semnătură electronică calificată  

 

Notificare de denunțare / reziliere contract  Cod Civil / Cod Procedurii Civilii / 
 clauze contractuale  

semnătură electronică 

COMPARTIMENT URBANISM 

 

Cerere pentru emitere adeverinta sit arheologic  Legea nr. 17/2014, Ordinul 719 /2014  semnătură electronică 

Comunicare privind încheierea execuțiilor lucrărilor  Legea nr. 50/1991 formular F15  semnătură electronică 

   

Cerere-Certificat de atestare a edificării  
construcției/radierii construcției  

Anexa 1.52 din regulamentul anexa la ordinul  
1340/2015, la legea nr 7/1996  

semnătură electronică calificată  

Cerere pentru emitere AC/AD  Legea nr. 50/1991- art 20  semnătură electronică calificată  

Cerere pentru- Prelungire AC/AD  Legea nr. 50/1991-art 7 alin 7  semnătură electronică calificată  
 

Cerere privind aprobarea in Consiliu Local a  
documentatiilor de urbanism  

Art.56 alin. 6 din Legea nr.350 /2001  semnătură electronică calificată  
  

Cerere atribuire denumire străzi Ordonanța nr. 63 /2002 a Guvernului Romiiniei  semnătură electronică 

 

Cerere eliberare plan de situație sau încadrare in PUG  ROF  semnătură electronică 

 

Cerere pentru emitere aviz lucrări rețele edilitare,  
racorduri, branșamente , drumuri  

Legea 50/1991, completata si modificata prin Leg

ea  
193 /201 9  

semnătură electronică 

 

Petitie solicitare reparatii drumuri si altele  Legea 233/2002, privind aplicarea Oronantei  
nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de so

lutionare a petitiilor  

semnătură electronică 

 

Cerere pentru emiterea Aviz Primar  Legea nr. 

50/1991, Ordinul 839/2009, Anexa 1 - F.3  
semnătură electronică calificată  

 

Cereri : adrese postale, intra-extravilan, istoric  
nomenclatura stradala  

Legea nr.7/1996 art. 12 alin. 8 lit.c) si Ordinul  
700/2014, art. 290 ; Legea 50/1991, Ordinul 839/

2009  

semnătură electronică 

 
Solicitare afisare anunt mediu Legea nr. 292/2018 semnătură electronică calificată  

   

Petitii/sesizari/cereri  Ordonanta nr . 27/2002 a rt. 8  semnătură electronică calificată  
 

 Avize in vederea obtinerii autorizatiilor de construire  
conform cerintelor din certificatul de urbanism  

Legea 50/1991  semnătură electronică calificată  
 

 Cereri pentru emitere Aviz pentru lucrări de  
extindere retele ediIitare, 

racorduri,branșamente,drumuri  

Legea 50/1991  semnătură electronică 

 Cerere pentru eliberare autorizatie de spargere in regi

m  
de avarie (interventie)  

Legea 50 /1991  semnătură electronică 



COMPARTIMENT URBANISM Cereri pentru solicitarea executării de lucrari de 
 racorduri, branșamente, extindere, modemizare, 

inlocuire retele edilitare pe raza comunei  

Legea 50/1991; 

Legea 10/1995;  

Legea 82/1998  

semnătură electronică 

 Cerere privind emitere Aviz/Acord pentru executarea 
 de lucrări la imobile cu destinația de drum  

solicitat prin Certificat de Urbanism  semnătură electronică calificată  
 

 Cerere prinvind depunere de documentatie cadastrala  
privind inscrierea in cartea funciara a imobilelor cu  
destinatia drum  

obligatie ce rezulta din calitatea de proprietar/ ad

ministrator  
semnătură electronică calificată  

 Cerere privind solicitarea de informatii referitoare la  
imobile cu destinatie de drum.  

Obligatie ce rezulta din calitatea de 
 proprieta r/  
administrator  

semnătură electronică 

 
 


