
ANEXA 5

ANTET*1)

Nr. ___________ din __________________

Către ___________________________________________,
cod de identificare fiscală _________________________*2),
str. ____________________________ nr. _____, bl. _____,
sc. ________, et. _______, ap. _______, sectorul _______,
localitatea ________________, judeţul ________________,
cod poştal ________________

DECIZIE
de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii

În temeiul prevederilor art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta se prelungeşte termenul de valabilitate a măsurilor  
asigurătorii de la data de ________________ până la data de ________________, dispuse prin Decizia de 
instituire a măsurilor asigurătorii nr. ________________ din data de ________________, întrucât, până la 
data prezentei, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu  
modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul  
creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul fiscal competent în baza deciziei motivate emise 
de organul care le-a dispus, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garanţiei 
prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată 
perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea 
acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

În  temeiul  art.  213  alin.  (13)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  împotriva  prezentei  decizii  cel  interesat  poate  face  contestaţie  la 
instanţa de contencios administrativ competentă.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, audierea debitorului nu este obligatorie.

Conducătorul organului fiscal competent
Numele şi prenumele _______________________
Semnătura _______________________________

L.S.

Avizat
Şef serviciu/inspector-şef antifraudă (la nivel direcţie)
Numele şi prenumele __________________________
Semnătura __________________________________

Întocmit
Numele şi prenumele ____________________
Semnătura _____________________________

                         

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759
______________________________________________________________________________________________________________
*1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 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 administrativ.
*2) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, 
după caz.


