
           Anexa nr. 24 
(Anexa nr. 63 la Ordinul nr.63/2017) 

    ANTET*1) 
    Dosar de executare nr. ......... 
    Nr. ........ din ............... 

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

 
ADRESĂ 

de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită 
 
 În baza prevederilor art. 203 alin. (2) - (4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. 
(12), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă comunicăm că: 
   - prin Adresa privind suspendarea, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării 
conturilor nr. ............/..............., s-a luat măsura sistării temporară ............................*3) asupra 
măsurilor 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 de.................; 
    - prin Adresa privind suspendarea, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării 
reținerilor nr. ............/..............., s-a luat măsura sistării temporară ............................*3) asupra 
măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate 
debitorului de către terți  având numărul de evidenţă a plăţii .........................../nr. .................... din 
data de  .................; 
 Obligațiile fiscale/bugetare datorate de debitor .............................*4), pentru care s-a dispus 
suspendarea indisponibilizării conturilor sau reținerilor, după caz, sunt următoarele: 
 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare 

Categorie sumă de 
plată*5) Titlul executoriu nr./data  *6) Suma pentru care s-a dispus 

suspendarea popririi (lei) 
    
    
TOTAL    

 
    Motivul sistării indisponibilizării conturilor sau reținerilor, după caz, este următorul: 
     _ 
    |_| - s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii; 
     _ 
    |_| - s-a suspendat executarea silită la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, potrivit legii; 
     _ 
    |_| - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ............ luni*7), în cazuri excepţionale, şi 
doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin Hotărârea Guvernului nr. ......../........; 
     _ 
    |_| - s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire/rambursare, iar 
cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală/bugetară pentru care 
s-a început executarea silită; 
    _ 
   |_| - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării 
deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale, ca urmare a notificării organului fiscal cu privire 



la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
     _ 
    |_| - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ........ luni*7), în condiţiile prevăzute la art. 
233 alin. (7) - (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
   _ 
  |_| - s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate 
rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii 
unei garanţii de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
     _ 
    |_| - s-a suspendat executarea silită, până la data conversiei în acţiuni a creanţelor, potrivit art. 
264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
     _ 
    |_| - în alte cazuri prevăzute de lege: .................................. 
 
    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 .......................... 
              Semnătura ......................................... 
                                        L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 fiscal central emitent al prezentului act. 
*2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului, alte date de identificare ale acestuia. În cazul 
sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat. 
*3) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz. 
*4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, 
sedii secundare sau orice altă entitate. 
*5) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - 
penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare. 
*6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 
*7) Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni. 
 



1. Denumire: Adresă de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită 
2. Format: A4/t1 
3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (2) - (4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) şi art. 
264 alin. (12), după caz, 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 silită. 
6. Circulă: 1 exemplar la debitor. 
7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită. 
 
 


