
Anexa 47
ANTET 1

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

PROCES - VERBAL
PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI

REZULTATĂ DIN EXECUTARE SILITĂ 

În temeiul prevederilor art. 259 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru stingerea obligaţiilor datorate de către debitorul 
………………………………………..….2 din localitatea …………………………….., str. ………… 
……………………… nr. …….., cod de identificare fiscală ……..…………………3, s-a procedat 
la distribuirea sumei în cuantum de ………………... lei, rezultată din vânzarea bunului, pentru 
următorii creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data 
încheierii prezentului proces-verbal, astfel: 

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele/ 
denumirea 
creditorului

Domiciliul 
 fiscal

Denumirea 
obligaţiei 

fiscale/bugetare

Titlul 
executoriu

(nr. şi 
data)

Suma 
datorată

(lei)

Suma 
distribuită 

(lei)

Contul în 
care se 

distribuie 
suma 

TOTAL

         În temeiul art. 259 alin. (7) din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la modul de distribuire a sumei rezultată 
prin executare silită, persoanele prezente formulează următoarele obiecţii:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanța judecătorească 
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.Prezentul  proces-verbal  produce  efecte  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.

Executor fiscal,
Nume.................................................
Prenume ……….........................……
Semnătura…….........................……

Creditorii,
…………………
..………………..
………………….

Reprezentanţi ai creditorilor prezenţi la distribuire,
Nume, prenume şi semnătura.................................
Nume, prenume şi semnătura.................................
Nume, prenume şi semnătura.................................

 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 menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de 
înregistrare, după caz


