
      Anexa 32 

ANTET 1 
Dosar de executare nr. ...………….………….. 
Nr. …………….. din ……………………………. 
 
 

PROCES-VERBAL 
DE SIGILARE/DESIGILARE A BUNURILOR 

Încheiat astăzi, ...... luna ....... anul ............, ora ......., în localitatea ..........................,  
sector/judeţ ..........................., str. ....................................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. 

..... 

 

 
În temeiul prevederilor art. 223 alin. (3) lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul 
…………..…………………………………, executor fiscal în cadrul organului de executare, cu 
legitimaţia nr. ………., delegaţia nr. ……/............……, am procedat la sigilarea/desigilarea2 
următoarelor bunuri deţinute de ............................., CIF.............................., cu domiciliul fiscal în 
localitatea ………………………………...bd./str. ……………………………...…..…nr. …. bl. …... 
sc. …. et. …. ap. …. judeţul/sectorul ………………...., respectiv :  

 
1................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................3

, pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ................................  
Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit 

intact/(în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).............................................................. 
 
2................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................3

, pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ................................ 
Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit 

intact/(în orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).............................................................. 
 
3................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................3

, pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ................................ 
 
Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit 

.............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................4 
_____________________________________________ 
1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea 
modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările  ulterioare, 
denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.  

2 Se va selecta, după caz, obiectul întocmirii prezentului proces verbal, iar completarea acestuia se va face in mod 
corespunzător. 
3 Se vor indica bunurile ce fac obiectul sigilării/desigilării, după caz, şi datele de identificare ale acestora. 
4 Se va preciza starea sigiliului  



 

Sigilarea/desigilarea s-a realizat în prezenţa martorului:  
Nume şi prenume ............................................................ cu domiciliul în ............................. 

sector/judeţ ................., str. ....................................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ....., ap. ....., 
legitimat(ă) cu BI (CI) seria........., numărul........................, eliberat de ...................................., la 
data de............................... CNP .............................................., având calitatea de 
..................................................... 

Motivul sigilării/desigilării: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. 
           În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea 
sigiliului constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. 
           Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare sau mai multe exemplare, după 
caz, şi se înmânează câte un exemplar pentru fiecare persoană care a semnat prezentul proces-
verbal. 
 
 
 
 
Executor fiscal     Debitor (sau reprezentantul său legal) 
Nume şi prenume ......................                         Nume şi prenume ...................... 
Semnătură..................................                         Semnătură.................................. 
         L.S. 
 
 

Martor: 
                             Nume şi prenume:................................. 
    Semnătura: ............................................ 

 

Administrator-sechestru 

Nume şi prenume/denumire ................................... 

Semnătura ............................................... 

L.S. 
 
 
 

Custode 

Nume şi prenume……………….   

Semnătura ………………............ 

L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
 



 

1. Denumire: Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor 
2.  Format: A4/t1 + A4/t1. 
3.  Caracteristici de tipărire: se  editează din sistemul informatic. 
4.  Se utilizează: în baza prevederilor art. 223 alin. (3) lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.  Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare. 
6.  Circulă:  1 exemplar la debitor/administrator-sechestru/custode sau la martor, după caz. 
7.  Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare. 

 


