ANTET*1)

Anexa nr. 20
(Anexa nr. 53 la Ordinul nr. 63/2017)

Nr. ........ din ...............

Către ..........................
.......................*2)

DECIZIE
de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
În baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate prin
Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/ Adresa de înfiinţare a popririi
asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri
executorii, având numărul de evidenţă a plăţii
…................./nr. .......din data
*3)
*4)
de........................... , pentru debitorul ................... , cu domiciliul fiscal*5) în localitatea
............................., str. ........................... nr. ......, cod de identificare fiscală .........................*6).
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării 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.

Conducătorul organului de executare,
Numele şi prenumele .......................…
Semnātura………………….*7)
L.S.*7)

Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
-----------*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 de executare emitent al prezentului act.
*2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.
*3) Se va menționa numărul de evidența a plății sau numărul și data adresei de înfiinţare a popririi asupra
disponibilităţilor băneşti, după caz.
*4) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. Nu se va completa în cazul popririlor inființate
prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
*5)Se va menţiona domiciliul fiscal al debitorului. Nu se va completa în cazul popririlor inființate prin adrese
comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
*6) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul
unic de înregistrare, după caz.
*7) Nu se va completa în cazul popririlor inființate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la
distanță.

1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor

băneşti
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Se întocmeşte: electronic sau in 2 exemplare, după caz, de către organul de executare.
6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituția de credit;
7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanțelor Publice;
sau, după caz,
- 1 exemplar la dosarul de executare.

