
 

 
 Anexa 46 

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

PROCES-VERBAL  
      PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ 

 
 
 În temeiul prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale stabilite în 
sarcina debitorului..................................2 din localitatea …………… str. ………………………… 
nr. ……, bloc ………….., sc. ……., ap. ……., cod de identificare fiscală...................3, în 
temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./dată …………………………………...4, 
emis/emise de ….……………………… , s-a aplicat procedura de executare silită pentru care 
s-au efectuat cheltuieli de executare silită în cuantum de .................lei. 
 Potrivit art. 256 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
cheltuielile generate de comunicarea somaţiei si a adresei de înfiinţare a propririi sunt suportate de 
organul fiscal central.  
 În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu 
executoriu. 

   Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanta judecătoreasca  

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu  

prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, audierea contribuabilului  nu este obligatorie. 

Prezentul proces-verbal produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data 
comunicării acestuia potrivit art. 47 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 

 
     Conducătorul  organului de executare, 

Nume şi prenume ………………….. 
Semnătura ……………………….              
                  L.S.                                                        

   

 

 

 

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

                                                                                                                             

_______________________________ 

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 menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului 
3 Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de inregistrare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz; 
4 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii 



 

 

 

 

1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită 

2. Format: A4/t1. 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic. 
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare silită. 
6. Circulă: 1 exemplar la debitor. 
7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită. 
 
 


