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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Roman Mădălina 

Elena 

Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 
in cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 

editiei sau 
reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia Nume si prenume 
Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar Stanciu Ghiorghe 16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de executare silită a bunurilor mobile, 

compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării programului de 

încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de executare silită a bunurilor mobile, inclusiv în condiţii de 

fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de activităţii de 

executare silită a bunurilor mobile. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de executare silită a bunurilor mobile. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de executare silită a bunurilor mobile. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de executare silită a bunurilor mobile se delimitează explicit de celelalte activităţi 

din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită ; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Compartimentul Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

 Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei ; 

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor ; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita ; 

 Compartimentul Registratură ; 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Decret nr.209/1976, art.16, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedură civilă 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

  Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce 

trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea 

realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a 

unei proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau 

alteie asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a 

procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de executare silită a bunurilor mobile 

şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii 

de   Urmărire şi executare silită. 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale (model 2016 ITL - 030), este emis în cadrul C.I.T. 

2. Ordin de serviciu (model 2016 ITL - 031), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de 

recuperat, este emis în cadrul C.I.T. 

4. Notă internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante, este emis în 

cadrul C.I.T. 

5. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile (model 2016 ITL - 049), 

este emis în cadrul C.I.T. 

6. Proces-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate, este emis în cadrul C.I.T. 

7. Aviz de garanţie iniţial. 

8. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită, este emis în cadrul C.I.T. 

9. Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor 

fizice/juridice, este emis în cadrul C.I.T. 

10. Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare 

silită a persoanelor fizice/juridice emise, este emis în cadrul C.I.T. 

11. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, 

este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

8.2.2. Circuitul documentelor 

 Circuitul documentelor în cadrul activităţii de executare silită a bunurilor mobile este prezentat 

la pct. 9.1. 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
EXECUTAREA SILITA A BUNURILOR 

MOBILE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 20 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

12 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia informatică 

de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare personale, 

imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, dosare, alte 

rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

 În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale 

competente, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, 

cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul 

sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor. 

Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui 

rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de 

executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, 

după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se 

face de către organul de executare coordonator. 

Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere 

de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui 

rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea 

silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. 

Organul de executare coordonator va sesiza în scris celelalte organe de executare, comunicându-

le titlul executoriu în copie certificată, situaţia debitorului, contul în care se vor vira sumele încasate, 

precum şi orice alte date utile pentru identificarea debitorului şi a bunurilor ori veniturilor urmăribile. 

În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât 

pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cât şi pentru titluri ce se execută în 
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condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se va face, potrivit dispoziţiilor Legii Nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, de către organele de executare prevăzute de acesta. 

Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de 

executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înştiinţându-se, dacă 

este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu. 

Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii. 

Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor 

fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii 

fiscali pot : 

a) să între în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde 

acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi 

executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul 

identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului. 

b) să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană 

fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile. 

c) să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă 

în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. 

Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane 

fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanţei 

judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a 

debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. 

Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate 

de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele 

menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei emisă de instanţa judecătorească 

competentă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 
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În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute mai 

sus, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al 

jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile 

alineatelor precedente. 

Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit 

prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are 

domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alineatul precedent 

se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte 

venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile 

legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun 

titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile 

legii, creanţe fiscale principale sau accesorii. 

Executarea silită a creanţelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează 

în baza hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea 

termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. 

Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. 

Titlul executoriu cuprinde : 

a) denumirea organului fiscal emitent. 

b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele. 

c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după 

caz. 

d) obiectul actului administrativ fiscal. 

e) cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate. 

f) motivele de fapt. 

g) temeiul de drept. 

h) temeiul legal al puterii executorii a titlului. 

i) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii. 

j) ştampila organului fiscal emitent. 
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k) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 

se depune contestaţia. 

l) menţiuni privind audierea contribuabilului . 

Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, 

urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru 

realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 

În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile de 

executare silită prevăzute de prezentul cod. 

Executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează. 

Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, 

inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, 

datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. 

În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalităţi de întârziere, 

majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de 

către organul de executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se 

comunică debitorului. 

În vederea începerii executării silite, organul de executare competent se poate folosi de 

mijloacele de probă prevăzute la art. 55 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în 

vederea determinării averii şi a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat 

să furnizeze în scris, pe propria răspundere, informaţiile solicitate. 

Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită 

în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare. 

Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile 

de executare silită. 

Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate 

de acesta şi/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine : 

a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala 

sursă de venit. 

b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie 

principala sursă de venit. 
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c) bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza 

contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele. 

d) ansamblu de bunuri. 

e) maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri 

imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit. 

f) produse finite. 

Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din următoarea categorie din cele prevăzute 

la alineatul precedent ori de câte ori valorificarea nu este posibilă. 

Faţă de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor au 

un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare 

dintre metodele prevăzute de lege. 

Terţul nu se poate opune sechestrării unui bun al debitorului, invocând un drept de gaj, drept de 

ipotecă sau un privilegiu. Terţul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, 

potrivit legii. 

Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de organul de 

executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţi evaluatori independenţi. Evaluatorii 

independenţi sunt desemnaţi în condiţiile art. 63 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală. Atât evaluatorii proprii, cât şi evaluatorii independenţi sunt obligaţi să îşi îndeplinească 

atribuţiile ce le revin, astfel cum reies din prevederile Legii Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum şi din actul prin care au fost numiţi. 

Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei. 

Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare. 

Organul de executare poate proceda la o nouă evaluare în situaţii cum sunt: când se constată 

modificări ale preţurilor de circulaţie pe piaţa liberă a bunurilor, când valoarea bunului s-a modificat 

prin deteriorări sau prin amenajări. 

Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepţiile prevăzute de lege. 

În cazul debitorului persoană fizică nu pot fi supuse executării silite, fiind necesare vieţii şi 

muncii debitorului, precum şi familiei sale : 

a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi la formarea 

profesională, precum şi cele strict necesare exercitării profesiei sau a altei ocupaţii cu 
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caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, cum sunt 

uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie şi de lucru. 

b) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale, precum şi 

obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel. 

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de două luni, iar dacă debitorul se 

ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare până la noua recoltă. 

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi pentru prepararea 

hranei, socotit pentru 3 luni de iarnă. 

e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. 

f) bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. 

Bunurile debitorului persoană fizică necesare desfăşurării activităţii de comerţ nu sunt exceptate 

de la executare silită. 

Executarea silită a bunurilor mobile se face prin sechestrarea şi valorificarea acestora, chiar dacă 

acestea se află la un terţ. Sechestrul se instituie printr-un proces-verbal. 

Pentru bunurile mobile anterior sechestrate ca măsură asigurătorie nu este necesară o nouă 

sechestrare. 

Executorul fiscal, la începerea executării silite, este obligat să verifice dacă bunurile se găsesc 

la locul aplicării sechestrului şi dacă nu au fost substituite sau degradate, precum şi să sechestreze alte 

bunuri ale debitorului, în cazul în care cele găsite la verificare nu sunt suficiente pentru stingerea 

creanţei. 

Bunurile nu vor fi sechestrate dacă prin valorificarea acestora nu s-ar putea acoperi decât 

cheltuielile executării silite. 

Prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj 

care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor 

dreptului comun. 

De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. 

Cât timp durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, 

potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit legii, 

a celui în culpă. 

Actele de dispoziţie care ar interveni ulterior indisponibilizării sunt lovite de nulitate absolută. 
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În cazurile în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creanţei fiscale 

şi la începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau 

sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicată odată cu 

comunicarea somaţiei. 

Procesul-verbal de sechestru va cuprinde : 

a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei şi a orei când s-a făcut 

sechestrul. 

b) numele şi prenumele executorului fiscal care aplică sechestrul, numărul legitimaţiei şi al 

delegaţiei. 

c) numărul dosarului de executare, data şi numărul de înregistrare a somaţiei, precum şi titlul 

executoriu în baza căruia se face executarea silită. 

d) temeiul legal în baza căruia se face executarea silită. 

e) sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele 

reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, 

menţionându-se şi cota acestora, precum şi actul normativ în baza căruia a fost stabilită 

obligaţia de plată. 

f) numele, prenumele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale 

persoanei majore ce locuieşte împreună cu debitorul sau denumirea şi sediul debitorului, 

numele, prenumele şi domiciliul altor persoane majore care au fost de faţă la aplicarea 

sechestrului, precum şi alte elemente de identificare a acestor personae. 

g) descrierea bunurilor mobile sechestrate şi indicarea valorii estimative a fiecăruia, după 

aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea şi individualizarea acestora, 

menţionându-se starea de uzură şi eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum 

şi dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori 

ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a acestora, după caz. 

h) menţiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul în 

care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită cunoştinţe de 

specialitate. 

i) menţiunea făcută de debitor privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori 

privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate. 
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j) numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum şi locul de 

depozitare a acestora, după caz. 

k) eventualele obiecţii făcute de persoanele de faţă la aplicarea sechestrului. 

l) menţiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal 

de sechestru debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor 

sechestrate. 

m) semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au fost 

de faţă la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să semneze, 

executorul fiscal va menţiona această împrejurare. 

Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se predă debitorului sub semnătură sau i se 

comunică la domiciliul ori sediul acestuia, precum şi, atunci când este cazul, custodelui, acesta din urmă 

semnând cu menţiunea de primire a bunurilor în păstrare. 

În vederea valorificării organul de executare este obligat să verifice dacă bunurile sechestrate se 

găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru, precum şi dacă nu au fost substituite sau 

degradate. 

Când bunurile sechestrate găsite cu ocazia verificării nu sunt suficiente pentru realizarea creanţei 

fiscale, organul de executare va face investigaţiile necesare pentru identificarea şi urmărirea altor bunuri 

ale debitorului. 

Dacă se constată că bunurile nu se găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru sau 

dacă au fost substituite sau degradate, executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. Pentru 

bunurile găsite cu prilejul investigaţiilor efectuate se va încheia procesul-verbal de sechestru. 

Dacă se sechestrează şi bunuri gajate pentru garantarea creanţelor altor creditori, organul de 

executare le va trimite şi acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. 

Executorul fiscal care constată că bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna 

aceasta în procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. 

Prin acelaşi proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate, când este necesar, şi alte bunuri pe 

care le va identifica. 

Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consideră sechestrate şi 

în cadrul noii executări silite. 
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În cazul în care executorul fiscal constată că în legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit 

fapte care pot constitui infracţiuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru şi va sesiza de 

îndată organele de urmărire penală competente. 

Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau a altei 

persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, după caz, ori vor fi ridicate şi 

depozitate de către acesta. Atunci când bunurile sunt lăsate în custodia debitorului sau a altei persoane 

desemnate conform legii şi când se constată că există pericol de substituire ori de degradare, executorul 

fiscal poate aplica sigiliul asupra bunurilor. 

În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, 

obiecte de metale preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă, colecţii de valoare, acestea se ridică şi se 

depun, cel târziu a doua zi lucrătoare, la unităţile specializate. 

Cel care primeşte bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru. 

În cazul în care custodele este o altă persoană decât debitorul sau creditorul, organul de executare 

îi va stabili acestuia o remuneraţie ţinând seama de activitatea depusă. 

La solicitarea debitorului, organul fiscal poate înlocui sechestrul asupra unui bun mobil cu 

sechestrul asupra altui bun mobil sau imobil şi numai dacă bunul oferit în vederea sechestrării este liber 

de orice sarcini. Dispoziţiile art. 227 alin. (1) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, sunt aplicabile în mod corespunzător. 

 

Activitatea de executare silită a bunurilor mobile se desfăşoară în mai multe etape, după cum 

urmează : 

1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire 

şi executare silită primeşte de la responsabilul I.T.L. documentul « Situaţie privind 

obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice la data de ____ din 

zona repartizată (neaflate în insolvabilitate, inspecţie fiscală sau în litigiu, pentru care legea 

sau instanţa prevede suspendarea executării silite) » editată din aplicaţia informatică de 

gestionare a impozitelor şi taxelor locale. În cadrul documentului, se analizează separat 

fiecare rol nominal unic cu obligaţii fiscale restante. 

2) Funcţionarul public va identifica acele roluri nominale unice la care sunt înregistrate 

bunuri mobile urmăribile. După identificare, va consulta dosarul fiscal al debitorului 
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urmărit şi va face xerocopii după actul de proprietate şi cartea de identitate ale bunului 

mobil urmărit (în cazul în care bunul mobil este un vehicul). 

3) După identificarea rolului nominal unic, funcţionarul public va proceda la verificarea 

existenţei condiţiilor de instituire a sechestrului. În acest sens, va verifica următoarele 

aspecte : 

a) Să fi trecut minimum 15 zile de la confirmarea de primire din partea 

contribuabilului urmărit a somaţiei însoţită de titlul executoriu. În cazul în care 

la rolul nominal unic analizat, pentru obligaţiile fiscale restante nu este emisă 

somaţie sau este emisă una în anul anterior şi de la data emiterii somaţiei nu s-au 

efectuat plăţi, se va emite somaţie însoţită de titlu executoriu. Somaţia emisă va fi 

monitorizată, în sensul că după expirarea termenului de 15 zile de la confirmarea de 

primire din partea contribuabilului, funcţionarul public va institui sechestru. În cazul 

în care există o somaţie deja emisă în anul curent, nu se va emite somaţie. Este strict 

interzisă includerea în procesul-verbal de sechestru a unor obligaţii de plată ce nu au 

fost aduse la cunoştinţa contribuabilului urmărit printr-o somaţie anterior confirmată 

de primire de către acesta. Funcţionarul public va trece la instituirea sechestrului 

numai după scurgerea a 15 zile de la confirmarea de primire din partea 

contribuabilului a somaţiei recent emisă. 

b) Concordanţa strictă între numele şi prenumele/denumirea, domiciliul 

fiscal/sediul social şi Codul Numeric Personal/Codul de Identificare Fiscală al 

titularului obligaţiei fiscale restantă şi proprietarul bunului urmăribil. 

Funcţionarul public va verifica dacă datele de identitate/identificare ale titularului 

obligaţiei de plată sunt identice cu cele ale persoanei fizică sau juridică identificată 

ca fiind proprietarul bunului mobil urmărit. Este strict interzisă includerea în 

procesul-verbal de sechestru a unor obligaţii de plată ce nu sunt în sarcina 

contribuabilului urmărit şi identificat ca fiind proprietarul acelui bun. În cazul 

existenţei unei eventuale neconcordanţe, funcţionarul public va sesiza de îndată 

compartimentul de specialitate pentru clarificarea situaţiei. În funcţie de rezultatul 

verificării efectuate în acest compartiment, se va trece sau nu la pasul următor. 
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c) Existenţa unui angajament de plată semnat de către contribuabilul urmărit. În 

cazul în care contribuabilul a semnat un angajament de plată prin care se obligă să 

achite periodic (lunar) o anumită sumă de bani în contul obligaţiei de plată restantă 

către bugetul local şi angajamentul este respectat întocmai, funcţionarul public nu 

va proceda la instituirea sechestrului. Întrucât contribuabilul face parte din evidenţa 

repartizată în vederea urmăririi şi executării silite, funcţionarul public are obligaţia 

de a verifica ulterior condiţiile de respectare a angajamentului de plată. În prima zi 

lucrătoare a fiecărei luni, funcţionarul public va verifica situaţia acestor angajamente 

de plată iar în cazul în care în luna anterioară contribuabilul nu a achita suma 

menţionată în angajament, va institui sechestru cu respectarea întocmai a condiţiilor 

mai sus menţionate. 

4) O dată cu verificarea existenţei condiţiilor de instituire a sechestrului, consilierul public 

va întocmi şi adrese către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean pentru Evidenţa 

Persoanei, prin care va solicita informaţii în legătură cu datele de identitate al titularului 

rolului nominal unic analizat şi către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, prin care va solicita informaţii în legătură cu 

eventuale vehicule înmatriculate pe numele debitorului urmărit (în cazul sechestrării unor 

vehicule). În cazul unei persoane juridice, identificarea se va face consultând serviciul 

Recom online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.  

 Dacă debitorul urmărit are domiciliul fiscal în altă localitate, funcţionarul public va 

proceda după cum urmează : 

a) La rolul nominal unic există obligaţii fiscale restante numai de natura 

impozitului asupra mijloacelor de transport (cu sau fără amenzi) – se va proceda 

la întocmirea în dublu exemplar Referatului privind necesitatea transferului 

dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat către unitatea administrativ-teritorială 

unde este domiciliat debitorul. Referatul va fi adresat compartimentului de 

specialitate din cadrul instituţiei. 

b) La rolul nominal unic există obligaţii fiscale restante de natura impozitului 

asupra mijloacelor de transport (cu sau fără amenzi) şi orice alte obligaţii 

fiscale - se va proceda la întocmirea Referatului privind necesitatea transferului 
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dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat (de natura impozitului asupra 

mijloacelor de transport şi amenzilor) către unitatea administrativ-teritorială unde 

este domiciliat debitorul. În vederea executării silite a bunului mobil, pentru partea 

din creanţele fiscale rămasă de recuperat, funcţionarul public va transmite dosarul 

executării către unitatea administrativ-teritorială unde are domiciliul debitorul 

urmărit. Funcţionarul public va monitoriza cazul până la stingerea integrală a 

obligaţiilor fiscale şi va desfăşura orice activitate de coresondenţă este necesară. 

 Dacă debitorul urmărit este decedat, funcţionarul public va întocmi şi transmite o 

adresă către Camera Notarilor Publici prin care va solicita informaţii în legătură cu 

existenţa unei eventuale deschideri a procedurii de succesiune privind bunurile 

mobile şi/sau imobile ale debitorului urmărit decedat. În caz afirmativ, se vor solicita 

informaţii referitoare la identitatea persoanelor care au acceptat succesiunea şi a 

bunurilor ce au făcut obiectul masei succesorale. După decesul titularului, 

moştenitorii preiau atât activul cât şi pasivul succesoral. În acest sens, pentru 

recuperarea obligaţiilor fiscale restante ale titularului decedat vor fi urmăriţi 

moştenitorii care au acceptat succesiunea. Dacă nu există deschisă procedura 

succesiunii, funcţionarul public va întocmi în dublu exemplar Nota internă privind 

necesitatea deschiderii succesiunii vacante. Nota va fi adresată secretarului 

comunei. Funcţionarul public va monitoriza cazul până la intrarea bunurilor în 

proprietatea comunei. Moştenirea se dobândeşte retroactiv de la data deschiderii 

sale, iar comuna suportă pasivul moştenirii vacante numai în limita valorii bunurilor 

din patrimoniul succesoral. 

 În cazul în care debitorul urmărit a decedat şi există obligaţii fiscale restante de 

natura amenzilor, acestea vor fi date la scădere. 

5) Funcţionarul public va verifica pe site-ul www.mj.romarhiva.ro existenţa unor sarcini care 

greveaza bunul mobil urmărit, precum şi titularii acestora. 

6) În cazul existenţei unor creditori care au un drept de gaj asupra bunului mobil urmărit, 

precum şi în cazul în care bunul mobil identificat nu este suficient pentru realizarea 

creanţei fiscale, se va trece la identificarea altor bunuri mobile libere de sarcini. În acest 

sens, se va verifica din nou rolul nominal unic al debitorului urmărit şi, în cazul existenţei 
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unui alt bun mobil, se va proceda la sechestrarea lui. În plus, se va întocmi o adresă către 

unitatea administrativ-teritorială în care s-a născut debitorul persoană fizică urmărit şi o 

adresă către unităţile administrativ-teritoriale în care s-au născut părinţii debitorului 

persoană fizică urmărit. Dacă se identifică un bun mobil proprietate a debitorului urmărit, 

funcţionarul public va lua toate măsurile necesare în vederea sechestrării acelui bun. În 

cazul în care, cu ocazia investigărilor efectuate, nu se identifică nici un alt bun mobil, 

funcţionarul public va sechestra bunul mobil identificat iniţial şi pentru care există un drept 

de gaj al unuia sau mai multor creditori. 

7) În cazul în care debitorul urmărit nu are bunuri mobile înregistrate la rolul său nominal 

unic şi cu ocazia verificărilor efectuate la unităţile administrativ-teritoriale în care s-au 

născut debitorul sau părinţii acestuia nu s-au identificat alte bunuri mobile proprietate a 

debitorului urmărit, funcţionarul public va încerca identificarea unor eventuale bunuri 

mobile urmăribile altele decât vehiculele. Această verificare se va efectua şi în cazul 

debitorilor persoane juridice. Dacă vor fi identificate, se vor sechestra. Sechestrarea va 

avea loc numai în cazul în care bunurile mobile identificate sunt proprietate a debitorului 

urmărit. Proprietatea va fi certificată prin actul de dobândire a proprietăţii. 

8) După identificarea scriptică a bunului mobil ce urmează a fi sechestrat, funcţionarul public 

se va deplasa la domiciliul fiscal al debitorului urmărit în vederea identificării faptice a 

bunului mobil şi invitării debitorului la sediul instituţiei pentru semnarea procesului-verbal 

de sechestru. 

9) După identificarea scriptică şi faptică a bunului mobil şi xerocopierea actului de 

proprietate şi a oricăror documente anexe (cartea de identitate, în cazul vehiculelor), 

funcţionarul public va trece la întocmirea în dublu exemplar a Procesului-verbal de 

sechestru asupra bunurilor mobile. La procesul-verbal de sechestru se va anexa 

xerocopia actului de proprietate şi orice alte documente anexe sau ajutătoare. 

10) Exemplarul 1 al Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile va fi remis 

sub semnătură debitorului sau reprezentantului legal al acestuia, în cazul prezentării 

acestuia în urma invitaţiei sau transmis prin poştă la domiciliul fiscal/sediul social al 

debitorului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cazul neprezentării 

debitorului la sediul instituţiei noastre. Exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal. 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
EXECUTAREA SILITA A BUNURILOR 

MOBILE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 20 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

25 

11) Dacă, în urma verificărilor efectuate la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, s-

a constatat că există creditori ce au un drept de gaj asupra bunului mobil sechestrat, 

funcţionarul public va transmite acestora câte un exemplar din procesul-verbal de 

sechestru (xerocopie conformă cu originalul). 

12) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lăsate în custodia debitorului, a creditorului sau a 

altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, după caz, ori 

vor fi ridicate şi depozitate de către acesta. Atunci când bunurile sunt lăsate în custodia 

debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii şi când se constată că există 

pericol de substituire ori de degradare, executorul fiscal va aplica sigiliul asupra bunurilor. 

În cazul lăsării bunurilor în custodie, funcţionarul public va întocmi în trei exemplare 

Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru. În această situaţie, un 

exemplar al procesului-verbal de sechestru (xerocopie conformă cu originalul) şi 

exemplarul 1 al procesului-verbal de numire a administratorului sechestru se transmite 

custodelui, acesta din urmă semnând cu menţiunea de primire a bunurilor în păstrare. 

Exemplarul 2 va fi transmis către debitor, iar exemplarul 3 va rămâne la organul fiscal. 

13) Când se aplică sigilii, executorul fiscal va întocmi în dublu exemplar Procesul-verbal 

privind sigilarea bunurilor sechestrate. Exemplarul 1 al acestui proces-verbal se 

transmite debitorului. Exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal. 

14) După instituirea sechestrului asupra bunului mobil, funcţionarul public va lua măsuri de 

urgenţă pentru înscrierea dreptului de gaj asupra bunului mobil sechestrat în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. În acest sens, va completa formularul de Aviz de 

garanţie iniţial, formular descărcat de pe site-ul www.mj.romarhiva.ro. Avizul de 

garanţie iniţial, împreună cu o xerocopie conformă cu originalul a procesului-verbal de 

sechestru asupra bunurilor mobile vor fi transmise prin poştă cu scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire către operatorul autorizat al Arhivei Electronice de Garanţii Reale 

Mobiliare. 

15) După înscrierea sechestrului în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi 

constituirea dreptului de gaj asupra bunului mobil sechestrat, funcţionarul public va lua 

măsuri pentru evaluarea bunului sechestrat. În acest sens, va contacta evaluatorul agreat 

de instituţia noastră şi în acelaşi timp va întocmi şi transmite către debitorul urmărit o 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
EXECUTAREA SILITA A BUNURILOR 

MOBILE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 20 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

26 

adresă prin care îi va solicita acestuia prezentarea cu bunul sechestrat într-un anumit loc, 

la o anumită dată şi oră în vederea efectuării evaluării (în cazul sechestrării unui vehicul). 

Atunci când sechestrul este aplicat asupra unor bunuri mobile lăsate în custodie sau 

sigilate, funcţionarul public va întocmi şi transmite către debitor o adresă în care îi va 

solicita acestuia prezenţa la o anumită dată şi oră la locul în care se găsesc bunurile mobile 

sechestrate, pentru a fi prezent la evaluarea bunului sechestrat. După efectuarea evaluării, 

evaluatorul va întocmi în două exemplare Raportul de evaluare a bunului sechestrat. 

Un exemplar al raportului de evaluare va fi comunicat către debitorul urmărit, iar celălalt 

exemplar va rămâne la organul fiscal. 

16) În cazul în care, după întocmirea procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile, 

debitorul urmărit achită integral obligaţiile fiscale menţionate în procesul-verbal, în termen 

de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul achitării integrale, funcţionarul public va 

întocmi în dublu exemplar Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită. 

Exemplarul 1 al deciziei va fi comunicat către debitorul urmărit. Despre măsura emiterii 

deciziei, funcţionarul public va face menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând 

sechestrele aplicate persoanelor fizice/juridice şi în Tabelul centralizator cuprinzând 

deciziile de ridicare a măsurilor de executare silită a persoanelor fizice/juridice 

emise. 

17) După finalizarea prezentei proceduri, funcţionarul public va trece la valorificarea bunului 

mobil sechestrat, în conformitate cu prevederile P.O. Valorificarea bunurilor 

sechestrate. 

18) La final, funcţionarul public va indexa Ordinul de serviciu/Referatul privind necesitatea 

transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat/Nota internă privind necesitatea 

deschiderii succesiunii vacante/Procesul-verbal de numire a administratorului 

sechestru/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile împreună cu documentele 

anexate/Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate/Avizul de garanţie 

iniţial/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a persoanelor fizice/juridice, 

precum şi toate adresele întocmite cu ocazia derulării procedurii de executare silită a 

bunurilor mobile şi le va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII VIII 

1 Registratură  Î/Ex        

2 Primar  A       

3 Secretar   E      

4 Responsabil I.T.L..      V/R   

5 Compartiment Impozite si taxe 
pe linie de Urmărire şi 
executare silită 

 
  

  
 V/E  

6  Arhivare         Ah 

 

9.1. Explicaţii 

1) Compartiment Registratură – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită somaţia însoţită de titlu executoriu, o 

înregistrează, o transmite către responsabilul I.T.L. şi Primar în vederea semnării, o 

ştampilează şi o remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea responsabilului 

I.T.L.. diverse adrese/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită/Avizul de garanţie 

iniţial, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le ştampilează şi 

le remite către compartimentul Impozite sit axe cu atributii de  Urmărire şi executare silită, 

primeşte din partea responsabilului I.T.L. Nota internă privind necesitatea deschiderii 

succesiunii vacante, o înregistrează, o transmite către  Primar în vederea semnării, o 

ştampilează şi o remite către Secretarul comunei, primeşte din partea responsabilului 

I.T.L. Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile/Procesul-verbal de numire a 

administratorului sechestru/Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor 

sechestrate/Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de 

recuperat, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le ştampilează 

şi le remite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare 

silită, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi 
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executare silită diverse adrese/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor 

mobile/Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru/ Procesul-verbal privind 

sigilarea bunurilor sechestrate/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită 

înregistrate, semnate şi ştampilate şi le comunică destinatarului. 

2) Primarul - primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese/Decizia de 

ridicare a măsurilor de executare silită/Avizul de garanţie iniţial, le semnează şi le remite 

către acelaşi compartiment. 

3) Secretarul – primeşte din partea compartimentului Registratură Nota internă privind 

necesitatea deschiderii succesiunii vacante şi iniţiază procedura, transmite către 

compartimentul Registratură actul de încheiere a succesiunii vacante. 

4) Responsabilul I.T.L.– întocmeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către 

bugetul local ale persoanelor fizice la data de ____ pe zone şi o repartizează către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte 

somaţia însoţită de titlu executoriu de la compartimentul Impozite si taxe cu atributii de 

Urmărire şi executare silită, o semnează şi o remite către acelaşi compartiment, primeşte 

din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită 

diverse adrese/Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de 

recuperat/Nota internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante/Procesul-verbal 

de numire a administratorului sechestru/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor 

mobile împreună cu documentele anexate/Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor 

sechestrate/Avizul de garanţie iniţial/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a 

persoanelor fizice/juridice, le verifică şi le transmite către compartimentul Registratură, 

coordonează şi verifică activitatea de executare silită a bunurilor mobile. 

5) Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

identifică bunul mobil, consultă dosarul fiscal şi face xerocopii după 

documente, întocmeşte somaţia însoţită de titlu executoriu, o transmite către 

responsabilul I.T.L. în vederea semnării şi o remite către compartimentul 

Registratură, întocmeşte diverse adrese/Ordinul de serviciu/Referatul privind 

necesitatea transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat/Nota internă 

privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante/Procesul-verbal de numire a 
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administratorului sechestru/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile 

împreună cu documentele anexate/Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor 

sechestrate/Avizul de garanţie iniţial/Decizia de ridicare a măsurilor de executare 

silită a persoanelor fizice/juridice şi le transmite către responsabilul I.T.L. 

consultă serviciul Recom online, identifică faptic bunul mobil prin deplasarea 

la debitor, întocmeşte Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate şi 

îl transmite către compartimentul Registratură în vederea comunicării către 

debitor (în lipsa acestuia), transmite către compartimentul Registratură diverse 

adrese/Somaţia însoţită de titlu executoriu/Procesul-verbal de sechestru asupra 

bunurilor mobile/Avizul de garanţie iniţial/Decizia de ridicare a măsurilor de 

executare silită în vederea comunicării către destinatar, face menţiuni în Tabelul 

centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor fizice/juridice şi în 

Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de executare 

silită a persoanelor fizice/juridice emise, consultă dosarul de executare, 

indexează documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

6) Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni în 

Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale persoanelor 

fizice/juridice, primeşte Ordinul de serviciu/Referatul privind necesitatea transferului 

dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat/Nota internă privind necesitatea deschiderii 

succesiunii vacante/Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru, Proces-

verbal de sechestru asupra bunurilor mobile împreună cu documentele anexate, Procesul-

verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate, Avizul de garanţie iniţial, Raportul de 

evaluare a bunului sechestrat, Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a 

persoanelor fizice/juridice, precum şi toate adresele întocmite cu ocazia derulării 

procedurii de executare silită a bunurilor mobile, indexate şi le arhivează în Arhiva. 
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10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Roman Mădălina Elena 
Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 
in cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 

editiei sau 
reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semna
tura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar Stanciu Ghiorghe 16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de executare silită a bunurilor imobile, 

compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării programului de 

încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de executare silită a bunurilor imobile, inclusiv în condiţii de 

fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de activităţii de 

executare silită a bunurilor imobile. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de executare silită a bunurilor imobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
EXECUTAREA SILITA A BUNURILOR 

IMOBILE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 21 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

37 

5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de executare silită a bunurilor imobile. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de executare silită a bunurilor imobile se delimitează explicit de celelalte activităţi 

din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită ; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 

 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 
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 Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

 Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei ; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita ; 

 Registratură ; 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Decret nr.209/1976, art.16, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedura civila. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de executare silită a bunurilor imobile 

şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii 

de   Urmărire şi executare silită. 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi 

încasarea impozitelor şi taxelor locale (model 2016 ITL – 030), este emis în 

cadrul C.I.T. 

2. Ordin de serviciu (model 2016 ITL – 031), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de 

recuperat, este emis în cadrul C.I.T. 

4. Notă internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante, este emis în 

cadrul C.I.T. 

5. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile (model 2016 ITL – 

048), este emis în cadrul C.I.T. 

6. Extras de informare din Cartea Funciară, este emis de Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară. 

7. Certificat de sarcini, este emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

8. Încheiere privind intabularea inscripţiei ipotecare, este emis de Biroul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

9. Încheiere privind notarea sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni 

şi Inscripţiuni Imobiliare, este emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară. 

10. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită, este emis în cadrul C.I.T. 

11. Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor 

fizice/juridice, este emis în cadrul C.I.T. 
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12. Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a măsurilor de 

executare silită a persoanelor fizice/juridice emise, este emis în cadrul C.I.T. 

13. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor 

fizice/juridice, este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de executare silită a bunurilor imobile este prezentat 

la pct. 9.1. 

 

 

8.3.Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 

dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4.Modul de lucru 

 În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale 

competente, pentru stingerea acestora, procedează la acţiuni de executare silită, potrivit prezentului cod, 

cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul 

sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor. 

Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărui 

rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului de 

executare în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau organul de executare competent, 

după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, aplicarea măsurii de executare silită se 

face de către organul de executare coordonator. 
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Atunci când se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere 

de la executare silită a bunurilor şi veniturilor urmăribile ale debitorului, organul de executare în a cărui 

rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului poate proceda la indisponibilizarea şi executarea 

silită a acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile. 

Organul de executare coordonator va sesiza în scris celelalte organe de executare, comunicându-

le titlul executoriu în copie certificată, situaţia debitorului, contul în care se vor vira sumele încasate, 

precum şi orice alte date utile pentru identificarea debitorului şi a bunurilor ori veniturilor urmăribile. 

În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât 

pentru realizarea titlurilor executorii privind creanţe fiscale, cât şi pentru titluri ce se execută în 

condiţiile prevăzute de alte dispoziţii legale, executarea silită se va face, potrivit dispoziţiilor Legii Nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, de către organele de executare prevăzute de acesta. 

Când se constată că domiciliul fiscal al debitorului se află în raza teritorială a altui organ de 

executare, titlul executoriu împreună cu dosarul executării vor fi trimise acestuia, înştiinţându-se, dacă 

este cazul, organul de la care s-a primit titlul executoriu. 

Executarea silită se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Aceştia trebuie să deţină o legitimaţie de serviciu pe care trebuie să o prezinte în exercitarea activităţii. 

Executorul fiscal este împuternicit în faţa debitorului şi a terţilor prin legitimaţia de executor 

fiscal şi delegaţie emisă de organul de executare silită. 

În exercitarea atribuţiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silită, executorii 

fiscali pot : 

a. să între în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde 

acesta îşi păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi 

executate silit, precum şi să analizeze evidenţa contabilă a debitorului în scopul 

identificării terţilor care datorează sau deţin în păstrare venituri ori bunuri ale debitorului. 

b. să între în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoană 

fizică, precum şi să cerceteze toate locurile în care acesta îşi păstrează bunurile. 

c. să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o 

probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului. 
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Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa unei persoane 

fizice, cu consimţământul acesteia, iar în caz de refuz, organul de executare va cere autorizarea instanţei 

judecătoreşti competente potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

Accesul executorului fiscal în locuinţă, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a 

debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 - 20,00, în orice zi lucrătoare. 

Executarea începută va putea continua în aceeaşi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate 

de pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc şi la alte ore decât cele 

menţionate, precum şi în zilele nelucrătoare, în baza autorizaţiei emisă de instanţa judecătorească 

competentă potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. 

În absenţa debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute mai 

sus, executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori al 

jandarmeriei sau a altui agent al forţei publice şi a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile 

alineatelor precedente. 

Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit 

prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are 

domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alineatul precedent 

se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte 

venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile 

legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun 

titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile 

legii, creanţe fiscale principale sau accesorii. 

Executarea silită a creanţelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează 

în baza hotărârii judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea 

termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege. 

Modificarea titlului de creanţă atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. 

Titlul executoriu cuprinde : 

a. denumirea organului fiscal emitent. 

b. data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele. 
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c. datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, 

după caz. 

d. obiectul actului administrativ fiscal. 

e. cuantumul şi natura sumelor datorate şi neachitate. 

f. motivele de fapt. 

g. temeiul de drept. 

h. temeiul legal al puterii executorii a titlului. 

i. numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii. 

j. ştampila organului fiscal emitent. 

k. posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 

se depune contestaţia. 

l. menţiuni privind audierea contribuabilului . 

Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, 

urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru 

realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 

În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalităţile de 

executare silită prevăzute de prezentul cod. 

Executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează. 

Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, 

inclusiv a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, ori a altor sume, 

datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. 

În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, dobânzi, penalităţi de întârziere, 

majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de 

către organul de executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se 

comunică debitorului. 

În vederea începerii executării silite, organul de executare competent se poate folosi de 

mijloacele de probă prevăzute la art. 55 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în 

vederea determinării averii şi a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat 

să furnizeze în scris, pe propria răspundere, informaţiile solicitate. 

Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită 

în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare. 
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Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile 

de executare silită. 

Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate 

de acesta şi/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine : 

a. bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie 

principala sursă de venit. 

b. bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie 

principala sursă de venit. 

c. bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza 

contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele. 

d. ansamblu de bunuri. 

e. maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri 

imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit. 

f. produse finite. 

Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din următoarea categorie din cele prevăzute 

la alineatul precedent ori de câte ori valorificarea nu este posibilă. 

Faţă de terţi, inclusiv faţă de stat, o garanţie reală şi celelalte sarcini reale asupra bunurilor au 

un grad de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare 

dintre metodele prevăzute de lege. 

Terţul nu se poate opune sechestrării unui bun al debitorului, invocând un drept de gaj, drept de 

ipotecă sau un privilegiu. Terţul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, 

potrivit legii. 

Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de organul de 

executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţi evaluatori independenţi. Evaluatorii 

independenţi sunt desemnaţi în condiţiile art. 63 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală. Atât evaluatorii proprii, cât şi evaluatorii independenţi sunt obligaţi să îşi îndeplinească 

atribuţiile ce le revin, astfel cum reies din prevederile Legii Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală,  din actul prin care s-a dispus expertiza, precum şi din actul prin care au fost numiţi. 

Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei. 

Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare. 
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Organul de executare poate proceda la o nouă evaluare în situaţii cum sunt: când se constată 

modificări ale preţurilor de circulaţie pe piaţa liberă a bunurilor, când valoarea bunului s-a modificat 

prin deteriorări sau prin amenajări. 

Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situaţia în care 

debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, executarea silită se va întinde numai 

asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. 

Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii bunului imobil, 

prevăzute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul. 

În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spaţiul minim locuit de 

debitor şi familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Dispoziţiile alineatului precedent nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face 

pentru stingerea creanţelor fiscale rezultate din săvârşirea de infracţiuni. 

Executorul fiscal care aplică sechestrul încheie un proces-verbal de sechestru, dispoziţiile art. 

242 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală fiind aplicabile. 

Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul alineatului precedent constituie ipotecă 

legală. 

Dreptul de ipotecă conferă creditorului fiscal în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi 

dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului comun. 

Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de 

îndată biroului de carte funciară efectuarea inscripţiei ipotecare, anexând un exemplar al procesului-

verbal de sechestru. 

Biroul de carte funciară va comunica organelor de executare, la cererea acestora, în termen de 

10 zile, celelalte drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora, 

care vor fi înştiinţaţi de către organul de executare şi chemaţi la termenele fixate pentru vânzarea bunului 

imobil şi distribuirea preţului. 

Creditorii debitorului, alţii decât titularii drepturilor menţionate la alineatul precedent, sunt 

obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la înscrierea procesului-verbal de sechestru al bunului imobil în 

evidenţele de publicitate imobiliară, să comunice în scris organului de executare titlurile pe care le au 

pentru bunul imobil respectiv. 

La instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, organul de executare poate numi un 

administrator-sechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a 
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chiriilor, a arendei şi a altor venituri obţinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în 

litigii privind imobilul respectiv. Administratorul-sechestru va consemna veniturile încasate la unităţile 

abilitate şi va depune recipisa la organul de executare. 

Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori altă persoană fizică sau juridică. 

Când administrator-sechestru este numită o altă persoană decât creditorul sau debitorul, organul 

de executare îi va fixa o remuneraţie ţinând seama de activitatea depusă. 

După primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, 

în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din 

veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. 

De la data aprobării cererii debitorului, executarea silită începută asupra bunului imobil se 

suspendă. 

Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silită imobiliară înainte de 

expirarea termenului de 6 luni. 

Dacă debitorul persoană juridică căruia i s-a aprobat suspendarea se sustrage ulterior de la 

executare silită sau îşi provoacă insolvabilitatea, se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 25 

din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

De la data întocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. 

Cât timp durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, 

potrivit legii, de organul competent. Nerespectarea acestei interdicţii atrage răspunderea, potrivit legii, 

a celui în culpă. 

Actele de dispoziţie care ar interveni ulterior indisponibilizării sunt lovite de nulitate absolută. 

În cazurile în care nu au fost luate măsuri asigurătorii pentru realizarea integrală a creanţei fiscale 

şi la începerea executării silite se constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau 

sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicată odată cu 

comunicarea somaţiei. 

Procesul-verbal de sechestru va cuprinde : 

a.    denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei şi a orei când s-a făcut 

sechestrul. 

b. numele şi prenumele executorului fiscal care aplică sechestrul, numărul legitimaţiei şi al 

delegaţiei. 
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c. numărul dosarului de executare, data şi numărul de înregistrare a somaţiei, precum şi 

titlul executoriu în baza căruia se face executarea silită. 

d. temeiul legal în baza căruia se face executarea silită. 

e. sumele datorate pentru a căror executare silită se aplică sechestrul, inclusiv cele 

reprezentând dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, 

menţionându-se şi cota acestora, precum şi actul normativ în baza căruia a fost stabilită 

obligaţia de plată. 

f. numele, prenumele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, în lipsa acestuia, ale 

persoanei majore ce locuieşte împreună cu debitorul sau denumirea şi sediul debitorului, 

numele, prenumele şi domiciliul altor persoane majore care au fost de faţă la aplicarea 

sechestrului, precum şi alte elemente de identificare a acestor personae. 

g. descrierea bunurilor imobile sechestrate şi indicarea valorii estimative a fiecăruia, după 

aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea şi individualizarea acestora, 

menţionându-se starea de uzură şi eventualele semne particulare ale fiecărui bun, precum 

şi dacă s-au luat măsuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori 

ridicarea de la locul unde se află, sau de administrare ori conservare a acestora, după caz. 

h. menţiunea că evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul 

în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesită cunoştinţe de 

specialitate. 

i. menţiunea făcută de debitor privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă 

ori privilegiu, după caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile 

sechestrate. 

j. numele, prenumele şi adresa persoanei căreia i s-au lăsat bunurile, precum şi locul de 

depozitare a acestora, după caz. 

k. eventualele obiecţii făcute de persoanele de faţă la aplicarea sechestrului. 

l. menţiunea că, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal 

de sechestru debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor 

sechestrate. 

m. semnătura executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au 

fost de faţă la sechestrare. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea să 

semneze, executorul fiscal va menţiona această împrejurare. 
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Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se predă debitorului sub semnătură sau i se 

comunică la domiciliul ori sediul acestuia, precum şi, atunci când este cazul, custodelui, acesta din urmă 

semnând cu menţiunea de primire a bunurilor în păstrare. 

În vederea valorificării organul de executare este obligat să verifice dacă bunurile sechestrate se 

găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru, precum şi dacă nu au fost substituite sau 

degradate. 

Când bunurile sechestrate găsite cu ocazia verificării nu sunt suficiente pentru realizarea creanţei 

fiscale, organul de executare va face investigaţiile necesare pentru identificarea şi urmărirea altor bunuri 

ale debitorului. 

Dacă se constată că bunurile nu se găsesc la locul menţionat în procesul-verbal de sechestru sau 

dacă au fost substituite sau degradate, executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. Pentru 

bunurile găsite cu prilejul investigaţiilor efectuate se va încheia procesul-verbal de sechestru. 

Dacă se sechestrează şi bunuri ipotecate pentru garantarea creanţelor altor creditori, organul de 

executare le va trimite şi acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru. 

Executorul fiscal care constată că bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna 

aceasta în procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. 

Prin acelaşi proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate, când este necesar, şi alte bunuri pe 

care le va identifica. 

Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se consideră sechestrate şi 

în cadrul noii executări silite. 

În cazul în care executorul fiscal constată că în legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit 

fapte care pot constitui infracţiuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru şi va sesiza de 

îndată organele de urmărire penală competente. 

 

Activitatea de executare silită a bunurilor mobile se desfăşoară în mai multe etape, după cum 

urmează : 

1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de 

Urmărire şi executare silită primeşte de la responsabilul I.T.L.documentul « Situaţie 

privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice la data de 

____ din zona repartizată (neaflate în insolvabilitate, inspecţie fiscală sau în litigiu, 

pentru care legea sau instanţa prevede suspendarea executării silite) » editată din 
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aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale. În cadrul 

documentului, se analizează separat fiecare rol nominal unic cu obligaţii fiscale restante. 

2) Funcţionarul public va identifica acele roluri nominale unice la care sunt înregistrate bunuri 

imobile urmăribile. După identificare, va consulta dosarul fiscal al debitorului urmărit şi va 

face xerocopii după actul de proprietate şi documentaţia tehnică (documentaţie cadastrală, 

memoriu tehnic, schiţă etc., în cazul în care există). 

3) După identificarea rolului nominal unic, funcţionarul public va proceda la verificarea 

existenţei condiţiilor de instituire a sechestrului.  

 În acest sens, va verifica următoarele aspecte : 

a) Să fi trecut minimum 15 zile de la confirmarea de primire din partea 

contribuabilului urmărit a somaţiei însoţită de titlul executoriu. În cazul în care la 

rolul nominal unic analizat, pentru obligaţiile fiscale restante nu este emisă somaţie sau 

este emisă una în anul anterior şi de la data emiterii somaţiei nu s-au efectuat plăţi, se va 

emite somaţie însoţită de titlu executoriu. Somaţia emisă va fi monitorizată, în sensul că 

după expirarea termenului de 15 zile de la confirmarea de primire din partea 

contribuabilului, funcţionarul public va institui sechestru. În cazul în care există o 

somaţie deja emisă în anul curent, nu se va emite somaţie. Este strict interzisă includerea 

în procesul-verbal de sechestru a unor obligaţii de plată ce nu au fost aduse la cunoştinţa 

contribuabilului urmărit printr-o somaţie anterior confirmată de primire de către acesta. 

Funcţionarul public va trece la instituirea sechestrului numai după scurgerea a 15 zile de 

la confirmarea de primire din partea contribuabilului a somaţiei recent emisă. 

b) Concordanţa strictă între numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal/sediul 

social şi Codul Numeric Personal/Codul de Identificare Fiscală al titularului 

obligaţiei fiscale restantă şi proprietarul bunului urmăribil. Funcţionarul public va 

verifica dacă datele de identitate/identificare ale titularului obligaţiei de plată sunt 

identice cu cele ale persoanei fizică sau juridică identificată ca fiind proprietarul bunului 

mobil urmărit. Este strict interzisă includerea în procesul-verbal de sechestru a unor 

obligaţii de plată ce nu sunt în sarcina contribuabilului urmărit şi identificat ca fiind 

proprietarul acelui bun. În cazul existenţei unei eventuale neconcordanţe, funcţionarul 

public va sesiza de îndată compartimentul de specialitate pentru clarificarea situaţiei. În 
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funcţie de rezultatul verificării efectuate în acest compartiment, se va trece sau nu la pasul 

următor. 

c) Existenţa unui angajament de plată semnat de către contribuabilul urmărit. În cazul 

în care contribuabilul a semnat un angajament de plată prin care se obligă să achite 

periodic (lunar) o anumită sumă de bani în contul obligaţiei de plată restantă către bugetul 

local şi angajamentul este respectat întocmai, funcţionarul public nu va proceda la 

instituirea sechestrului. Întrucât contribuabilul face parte din evidenţa repartizată în 

vederea urmăririi şi executării silite, funcţionarul public are obligaţia de a verifica 

ulterior condiţiile de respectare a angajamentului de plată. În prima zi lucrătoare a 

fiecărei luni, funcţionarul public va verifica situaţia acestor angajamente de plată iar în 

cazul în care în luna anterioară contribuabilul nu a achita suma menţionată în angajament, 

va institui sechestru cu respectarea întocmai a condiţiilor mai sus menţionate. 

4) O dată cu verificarea existenţei condiţiilor de instituire a sechestrului, consilierul public va 

întocmi şi adrese către Serviciul Public Comunitar Local/Judeţean pentru Evidenţa Persoanei, 

prin care va solicita informaţii în legătură cu datele de identitate al titularului rolului nominal 

unic analizat şi către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor, prin care va solicita informaţii în legătură cu eventuale vehicule 

înmatriculate pe numele debitorului urmărit (în cazul sechestrării unor vehicule). În cazul 

unei persoane juridice, identificarea se va face consultând serviciul Recom online al Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului.  

 Dacă debitorul urmărit are domiciliul fiscal în altă localitate şi la rolul nominal unic există şi 

obligaţii fiscale restante de natura impozitului asupra mijloacelor de transport (cu sau fără 

amenzi) funcţionarul public va proceda la întocmirea Referatului privind necesitatea 

transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat (de natura impozitului asupra 

mijloacelor de transport şi amenzilor) către unitatea administrativ-teritorială unde este 

domiciliat debitorul. Referatul va fi adresat compartimentului de specialitate din cadrul 

instituţiei. Funcţionarul public va continua executarea silită pentru bunul imobil identificat. 

În cazul în care bunul imobil identificat nu este suficient pentru stingerea integrală a 

obligaţiilor fiscale restante, funcţionarul public va transmite dosarul executării la unitatea 

administrativ-teritorială unde are domiciliul fiscal debitorul în vederea executării silite a 

bunului mobil transferat anterior. Cazul va fi monitorizat până la stingerea integrală a 
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obligaţiilor fiscale restante iar funcţionarul public va desfăşura orice corespondenţă este 

necesară în acest sens. 

 Dacă debitorul urmărit este decedat, funcţionarul public va întocmi şi transmite o adresă către 

Camera Notarilor Publici  prin care va solicita informaţii în legătură cu existenţa unei 

eventuale deschideri a procedurii de succesiune privind bunurile mobile şi/sau imobile ale 

debitorului urmărit decedat. În caz afirmativ, se vor solicita informaţii referitoare la 

identitatea persoanelor care au acceptat succesiunea şi a bunurilor ce au făcut obiectul masei 

succesorale. După decesul titularului, moştenitorii preiau atât activul cât şi pasivul succesoral. 

În acest sens, pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante ale titularului decedat vor fi 

urmăriţi moştenitorii care au acceptat succesiunea. Dacă nu există deschisă procedura 

succesiunii, funcţionarul public va întocmi în dublu exemplar Nota internă privind 

necesitatea deschiderii succesiunii vacante. Nota va fi adresată secretarului municipiului 

resedinta de judet. Funcţionarul public va monitoriza cazul până la intrarea bunurilor în 

proprietatea municipiului. Moştenirea se dobândeşte retroactiv de la data deschiderii sale, iar 

municipiul suportă pasivul moştenirii vacante numai în limita valorii bunurilor din 

patrimoniul succesoral. 

 În cazul în care debitorul urmărit a decedat şi există obligaţii fiscale restante de natura 

amenzilor, acestea vor fi date la scădere. 

5) După verificarea existenţei condiţiilor de instituire a sechestrului, funcţionarul public va 

verifica existenţa unor sarcini care greveaza bunul imobil urmărit, precum şi titularii acestora. 

În acest sens, va întocmi şi transmite către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară o 

adresă prin care va solicita un extras de informare din Cartea Funciară în care este înscris 

bunul imobil ce urmează a fi sechestrat sau un certificat de sarcini pentru bunul imobil 

urmărit, în cazul în care nu există o Carte Funciară deschisă pe numele debitorului urmărit. 

6) În cazul existenţei unor creditori care au un drept de ipotecă asupra bunului imobil urmărit, 

precum şi în cazul în care bunul imobil identificat nu este suficient pentru realizarea creanţei 

fiscale, se va trece la identificarea altor bunuri imobile libere de sarcini. În acest sens, se va 

verifica din nou rolul nominal unic al debitorului urmărit şi, în cazul existenţei unui alt bun 

imobil, se va proceda la sechestrarea lui. În plus, se va întocmi o adresă către unitatea 

administrativ-teritorială în care s-a născut debitorul persoană fizică urmărit şi o adresă către 

unităţile administrativ-teritoriale în care s-au născut părinţii debitorului persoană fizică 
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urmărit. Dacă se identifică un bun imobil proprietate a debitorului urmărit, funcţionarul public 

va lua toate măsurile necesare în vederea sechestrării acelui bun. În acest sens, va transmite 

dosarul urmăririi şi executării silite aflate în curs către compartimentul de specialitate al 

unităţii administrativ-teritorială unde se află situat bunul imobil identificat în vederea 

sechestrării şi valorificării. Funcţionarul public va monitoriza cazul până la valorificarea 

bunului sechestrat şi stingerea integrală a obligaţiilor fiscale menţionate în titlul executoriu 

transmis organului de executare competent. În acest sens, funcţionarul public va efectua orice 

activitate de corespondenţă este necesară cu organul de executare căruia i-a transmis dosarul 

urmăririi şi executării silite. În cazul în care, cu ocazia investigărilor efectuate, nu se identifică 

nici un alt bun mobil, funcţionarul public va sechestra bunul imobil identificat iniţial şi pentru 

care există un drept de ipotecă al unuia sau mai multor creditori. 

7) În cazul în care debitorul urmărit nu are bunuri imobile înregistrate la rolul său nominal unic 

şi cu ocazia verificărilor efectuate la unităţile administrativ-teritoriale în care s-au născut 

debitorul sau părinţii acestuia nu s-au identificat alte bunuri imobile proprietate a debitorului 

urmărit, funcţionarul public va încerca identificarea oricăror alte bunuri imobile urmăribile. 

Această verificare se va efectua şi în cazul debitorilor persoane juridice. Dacă vor fi 

identificate, se vor sechestra. Sechestrarea va avea loc numai în cazul în care bunurile imobile 

identificate sunt proprietate a debitorului urmărit. Proprietatea va fi certificată prin actul de 

dobândire a proprietăţii. 

8) După identificarea scriptică a bunului mobil ce urmează a fi sechestrat, funcţionarul public 

se va deplasa la domiciliul fiscal al debitorului urmărit şi la adresa unde se află situat bunul 

imobil ce urmează a fi sechestrat în vederea identificării faptice a bunului imobil şi invitării 

debitorului la sediul instituţiei pentru semnarea procesului-verbal de sechestru. 

9) După identificarea scriptică şi faptică a bunului mobil şi xerocopierea actului de proprietate 

şi a oricăror documente anexe (documentaţie cadastrală, memoriu tehnic, schiţă etc.), 

funcţionarul public va trece la întocmirea în dublu exemplar a Procesului-verbal de 

sechestru asupra bunurilor imobile. La procesul-verbal de sechestru se va anexa xerocopia 

actului de proprietate şi orice alte documente anexe sau ajutătoare. În cuprinsul procesului-

verbal de sechestru, funcţionarul public va face menţiuni corecte şi complete referitor la 

numărul cadastral provizoriu atribuit bunului imobil sechestrat, precum şi la numărul de carte 
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funciară corespunzător, în conformitate cu datele furnizate în Extrasul de informare din 

Cartea Funciară. 

10) Exemplarul 1 al Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile va fi remis sub 

semnătură debitorului sau reprezentantului legal al acestuia, în cazul prezentării acestuia în 

urma invitaţiei sau transmis prin poştă la domiciliul fiscal/sediul social al debitorului, cu 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în cazul neprezentării debitorului la sediul 

instituţiei noastre. Exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal. 

11) Dacă, în urma primirii Extrasului de informare din Cartea Funciară sau a Certificatului 

de sarcini, s-a constatat că există creditori ce au un drept de ipotecă asupra bunului imobil 

sechestrat, funcţionarul public va transmite acestora câte un exemplar din procesul-verbal de 

sechestru (xerocopie conformă cu originalul). 

12) În cazul lăsării bunului imobil în custodie unei alte persoane decât debitorul, funcţionarul 

public va întocmi în trei exemplare Procesul-verbal de numire a administratorului 

sechestru. În această situaţie, un exemplar al procesului-verbal de sechestru (xerocopie 

conformă cu originalul) şi exemplarul 1 al procesului-verbal de numire a administratorului 

sechestru se transmite custodelui, acesta din urmă semnând cu menţiunea de primire a bunului 

în păstrare. Exemplarul 2 va fi transmis către debitor, iar exemplarul 3 va rămâne la organul 

fiscal. 

13) Când se aplică sigilii, executorul fiscal va întocmi în dublu exemplar Procesul-verbal 

privind sigilarea bunurilor sechestrate. Exemplarul 1 al acestui proces-verbal se transmite 

debitorului. Exemplarul 2 va rămâne la organul fiscal. 

14) După instituirea sechestrului asupra bunului imobil, funcţionarul public va lua măsuri de 

urgenţă pentru înscrierea dreptului de ipotecă asupra bunului imobil sechestrat în Cartea 

Funciară a respectivului bun. În acest sens, va întocmi şi transmite către Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară o adresă prin care va solicita efectuarea inscripţiei ipotecare, anexând 

un exemplar al procesului-verbal de sechestru asupra bunului imobil (xerocopie conformă cu 

originalul). În urma efectuării inscripţiei ipotecare, funcţionarul public va primi Încheierea 

privind intabularea inscripţiei ipotecare. În cazul în care nu există o Carte Funciară 

deschisă pe numele debitorului urmărit, funcţionarul public va solicita Biroului de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară notarea sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi 
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Inscripţiuni Imobiliare. După notare, va primi Încheierea privind notarea sechestrului în 

Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare. 

15) După înscrierea sechestrului în Cartea Funciară a bunului imobil sechestrat sau în Registrul 

Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare şi constituirea dreptului de ipotecă asupra 

bunului imobil sechestrat, funcţionarul public va lua măsuri pentru evaluarea bunului 

sechestrat. În acest sens, pentru efectuarea evaluării bunului imobil sechestrat, funcţionarul 

public va contacta evaluatorul agreat de instituţia noastră. După efectuarea evaluării, 

evaluatorul va întocmi în două exemplare Raportul de evaluare a bunului sechestrat. Un 

exemplar al raportului de evaluare va fi comunicat către debitorul urmărit, iar celălalt 

exemplar va rămâne la organul fiscal. 

16) În cazul în care, după întocmirea procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile, 

debitorul urmărit achită integral obligaţiile fiscale menţionate în procesul-verbal, în termen 

de maxim 2 zile lucrătoare de la momentul achitării integrale, funcţionarul public va întocmi 

în dublu exemplar Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită. Exemplarul 1 al 

deciziei va fi comunicat către debitorul urmărit. Despre măsura emiterii deciziei, funcţionarul 

public va face menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate 

persoanelor fizice/juridice şi în Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a 

măsurilor de executare silită a persoanelor fizice/juridice emise. 

17) După finalizarea prezentei proceduri, funcţionarul public va trece la valorificarea bunului 

mobil sechestrat, în conformitate cu prevederile P.O. Valorificarea bunurilor sechestrate. 

18) La final, funcţionarul public va indexa Ordinul de serviciu, Referatul privind necesitatea 

transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat/Nota internă privind necesitatea 

deschiderii succesiunii vacante/Procesul-verbal de numire a administratorului 

sechestru//Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate/Extrasul de informare din 

Cartea Funciară sau Certificatul de sarcini/Încheierea privind intabularea inscripţiei ipotecare 

sau Încheierea privind notarea sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi 

Inscripţiuni Imobiliare/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a , precum şi toate 

adresele întocmite cu ocazia derulării procedurii de executare silită a bunurilor imobile şi le 

va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII VIII 

1 Registratură  Î/Ex        

2 Primar  A       

3 Responsabil I.T.L.      V/R   

4 Impozite si taxe pe linie de 
Urmărire şi executare silită 

 
  

  
 V/E  

5 Compartiment Arhivare         Ah 

 

9.1. Explicaţii 

1) Compartiment Registratură – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe 

cu atributii de Urmărire şi Executare silită somaţia însoţită de titlu executoriu, o 

înregistrează, o transmite către responsabilul I.T.L. şi Primar în vederea semnării, o 

ştampilează şi o remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea responsabilului 

I.T.L. diverse adrese/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită/Nota internă 

privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante, le înregistrează, le transmite către  

Primar în vederea semnării, le ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din partearesponsabilului 

I.T.L.  Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile/Procesul-verbal de numire 

a administratorului sechestru/Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal şi 

a creanţelor de recuperat, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea 

semnării, le ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii 

de Urmărire şi executare silită, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe 

cu atributii de Urmărire şi executare silită diverse adrese/Procesul-verbal de sechestru 

asupra bunurilor imobile/Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru/ 

Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate/Raportul de evaluare/Decizia de 

ridicare a măsurilor de executare silită înregistrate, semnate şi ştampilate şi le comunică 

destinatarului. 
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2) Primarul – primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese/Decizia 

de ridicare a măsurilor de executare silită/Nota internă privind necesitatea deschiderii 

succesiunii vacante, le semnează şi le remite către acelaşi compartiment. 

3) Responsabil I.T.L.  – întocmeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către 

bugetul local ale persoanelor fizice la data de ____ pe zone şi o repartizează către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte 

somaţia însoţită de titlu executoriu de la compartimentul Impozite sit axe cu atributii de 

Urmărire şi executare silită, o semnează şi o remite către acelaşi compartiment, 

primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de  Urmărire şi 

executare silită diverse adrese/Referatul privind necesitatea transferului dosarului fiscal 

şi a creanţelor de recuperat/Nota internă privind necesitatea deschiderii succesiunii 

vacante/Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru/Procesul-verbal de 

sechestru asupra bunurilor imobile împreună cu documentele anexate/Procesul-verbal 

privind sigilarea bunurilor sechestrate/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită 

a persoanelor fizice/juridice, le verifică şi le transmite către compartimentul 

Registratură, coordonează şi verifică activitatea de executare silită a bunurilor imobile. 

4) Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

identifică bunul imobil, consultă dosarul fiscal şi face xerocopii după documente, 

întocmeşte diverse adrese/ordinul de serviciu/Referatul privind necesitatea transferului 

dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat/Nota internă privind necesitatea deschiderii 

succesiunii vacante/Somaţia însoţită de titlu executoriu/Procesul-verbal de sechestru 

asupra bunurilor imobile/Procesul-verbal de numire a administratorului 

sechestru/Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate/Decizia de ridicare a 

măsurilor de executare silită şi le transmite către responsabilul I.T.L., transmite către 

compartimentul Registratură în vederea comunicării către destinatar diverse 

adrese/Somaţia însoţită de titlu executoriu/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor 

imobile/Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru/Raportul de 

evaluare/Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită înregistrate, semnate şi 

ştampilate, consultă serviciul Recom online, identifică faptic bunul imobil prin 

deplasarea la debitor, întocmeşte Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate 

şi îl transmite către compartimentul Registratură în vederea comunicării către debitor 
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(în lipsa acestuia), face menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate 

persoanelor fizice/juridice şi în Tabelul centralizator cuprinzând deciziile de ridicare a 

măsurilor de executare silită a persoanelor fizice/juridice emise, consultă dosarul de 

executare, indexează documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

5) Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni 

în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice/juridice, primeşte Ordinul de serviciu, Referatul privind necesitatea 

transferului dosarului fiscal şi a creanţelor de recuperat, Nota internă privind necesitatea 

deschiderii succesiunii vacante, Procesul-verbal de numire a administratorului sechestru, 

Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile împreună cu documentele anexate, 

Procesul-verbal privind sigilarea bunurilor sechestrate, Extrasul de informare din Cartea 

Funciară sau Certificatul de sarcini, Încheierea privind intabularea inscripţiei ipotecare 

sau Încheierea privind notarea sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi 

Inscripţiuni Imobiliare, Raportul de evaluare a bunului sechestrat, Decizia de ridicare a 

măsurilor de executare silită a persoanelor fizice/juridice, precum şi toate adresele 

întocmite cu ocazia derulării procedurii de executare silită a bunurilor mobile, indexate 

şi le arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

VALORIFICAREA BUNURILOR SECHESTRATE PRIN VANZARE LA 
LICITATIE 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Roman Mădălina 

Elena 

Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 
in cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 

editiei sau 
reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar Stanciu Ghiorghe 16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de valorificare a bunurilor sechestrate prin vânzare 

la licitaţie, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării 

programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, 

inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de valorificare a 

bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate 

prin vânzare la licitaţie. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie se delimitează explicit 

de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de elaborare a rapoartelor de sinteză ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită ; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe; 

 Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei ; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita ; 

 Registratură ; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi ;  
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Decret nr.209/1976, art.16, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedura civila. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, 

cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate 

prin vânzare la licitaţie şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul compartimentului 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale (model 2016 ITL – 030), este emis în cadrul C.I.T. 

2. Ordin de serviciu (model 2016 ITL – 031), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile (model 2016 ITL – 049), este 

emis în cadrul C.I.T. 

4. Aviz de garanţie iniţial, formular descărcat de pe site-ul www.mj.romarhiva.ro. 

5. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile (model 2016 ITL – 050), este 

emis în cadrul C.I.T. 

6. Extras de informare din Cartea Funciară, este emis de Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară. 

7. Certificat de sarcini, este emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

8. Încheiere privind intabularea inscripţiei ipotecare, este emis de Biroul de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară. 

9. Încheiere privind notarea sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi 

Inscripţiuni Imobiliare, este emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

10. Raport de evaluare a bunului sechestrat, întocmit de evaluator. 

11. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile, este emis în cadrul C.I.T. 

12. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile, este emis în cadrul B.U.I.Ex. 

13. Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate, (model 2016 ITL – 027), este 

emis în cadrul C.I.T. 
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14. Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate, 

(model 2016 ITL – 029), este emis în cadrul C.I.T. 

15. Proces-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea pentru bunuri 

mobile/imobile, este emis în cadrul C.I.T. 

16. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile (formular ITL – 092), este emis în 

cadrul C.I.T. 

17. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, 

este emis în cadrul C.I.T. 

18. Referat privind restituirea taxei de participare la licitaţie, este emis în cadrul C.I.T. 

19. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile (model 2016 ITL – 051), este 

emis în cadrul C.I.T. 

20. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de 

bunuri (model 2016 ITL – 052), este emis în cadrul C.I.T. 

21. Factura de executare silită. 

22. Proces-verbal de predare-primire a bunului adjudecat, este emis în cadrul C.I.T. 

23. Cerere de restituire a taxei de participare la licitaţie, este emis în cadrul C.I.T. 

24. Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor fizice/juridice, 

este emis în cadrul C.I.T. 

25. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, este 

întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate prin vânzare 

la licitaţie este prezentat la pct. 9.1. 

 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 
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dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4. Modul de lucru 

 Înaintea valorificării bunurilor sechestrate, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de 

organul de executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţi evaluatori independenţi. Evaluatorii 

independenţi sunt desemnaţi în condiţiile art. 63 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Atât evaluatorii proprii, cât şi evaluatorii 

independenţi sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile ce le revin, astfel cum reies din Legea Nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din 

actul prin care s-a dispus expertiza, precum şi din actul prin care au fost numiţi. 

Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei. 

Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare. 

Organul de executare poate proceda la o nouă evaluare în situaţii cum sunt: când se constată 

modificări ale preţurilor de circulaţie pe piaţa liberă a bunurilor, când valoarea bunului s-a modificat 

prin deteriorări sau prin amenajări. 

Ori de câte ori consideră necesar, organul fiscal are dreptul să apeleze la serviciile unui expert 

pentru întocmirea unei expertize. Organul fiscal este obligat să comunice contribuabilului numele 

expertului. 

Contribuabilul poate să numească un expert pe cheltuiala proprie. 

Experţii au obligaţia să păstreze secretul fiscal asupra datelor şi informaţiilor pe care le 

dobândesc. 

Expertiza se întocmeşte în scris. 
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Onorariile stabilite pentru expertizele prevăzute de prezentul articol vor fi plătite de la bugetele 

organelor fiscale care au apelat la serviciile expertului, după caz. 

Dacă organul fiscal nu este lămurit prin expertiza efectuată, poate dispune întregirea expertizei 

sau o nouă expertiză. 

În cazul în care creanţa fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-

verbal de sechestru, se va proceda, fără efectuarea altei formalităţi, la valorificarea bunurilor sechestrate, 

cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii, s-a dispus desfiinţarea sechestrului, suspendarea sau 

amânarea executării silite. 

Pentru a realiza executarea silită cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama atât de interesul 

legitim şi imediat al creditorului, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit, organul de 

executare va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate în una dintre modalităţile prevăzute de 

dispoziţiile legale în vigoare şi care, faţă de datele concrete ale cauzei, se dovedeşte a fi mai eficientă. 

Dacă din cauza unei contestaţii sau a unei învoieli între părţi data, locul sau ora vânzării la 

licitaţie a fost schimbată de organul de executare, se vor face alte publicaţii şi anunţuri, potrivit art. 250 

din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Vânzarea bunurilor sechestrate se face numai către persoane fizice sau juridice care nu au 

obligaţii fiscale restante. În acest sens, în categoria obligaţiilor fiscale restante nu se cuprind obligaţiile 

fiscale pentru care s-au acordat, potrivit legii, reduceri, amânări sau eşalonări la plată. 

Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie organul de executare este 

obligat să efectueze publicitatea vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea 

licitaţiei. 

Publicitatea vânzării se realizează prin afişarea anunţului privind vânzarea la sediul organului 

de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul şi domiciliul 

debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe 

imobilul scos la vânzare, în cazul vânzării bunurilor imobile, şi prin anunţuri într-un cotidian naţional 

de largă circulaţie, într-un cotidian local, în pagina de internet sau, după caz, în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. 
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Despre data, ora şi locul licitaţiei vor fi înştiinţaţi şi debitorul, custodele, administratorul-

sechestru, precum şi titularii drepturilor reale şi ai sarcinilor care grevează bunul urmărit. 

Anunţul privind vânzarea cuprinde următoarele elemente: 

a. denumirea organului fiscal emitent. 

b. data la care a fost emis. 

c. numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi 

ştampila organului fiscal emitent. 

d. numărul dosarului de executare silită. 

e. bunurile care se oferă spre vânzare şi descrierea lor sumară. 

f. preţul de evaluare ori preţul de pornire a licitaţiei, în cazul vânzării la licitaţie, pentru 

fiecare bun oferit spre vânzare. 

g. indicarea, dacă este cazul, a drepturilor reale şi a privilegiilor care grevează bunurile. 

h. data, ora şi locul vânzării. 

i. invitaţia, pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, să înştiinţeze despre 

aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare. 

j. invitaţia către toţi cei interesaţi în cumpărarea bunurilor să se prezinte la termenul de 

vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

k. menţiunea că ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie, cu cel puţin 

o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, 

reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. 

l. menţiunea că toţi cei interesaţi în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada emisă 

de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. 

m. data afişării publicaţiei de vânzare. 

Licitaţia se ţine la locul unde se află bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de 

executare, după caz. 

Debitorul este obligat să permită ţinerea licitaţiei în spaţiile pe care le deţine, dacă sunt adecvate 

acestui scop. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, 

următoarele documente : 

a. oferta de cumpărare. 
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b. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de 

garanţie bancară, potrivit art. 250, alin. (15) din Legea Nr. 07/2015 privind Codul de 

procedură fiscală. 

c. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant. 

d. pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului. 

e. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română. 

f. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate. 

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport. 

h. dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea. 

Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte 

telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 

Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice 

calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană 

interpusă. 

În cazul plăţii taxei de participare la licitaţie prin decontare bancară sau prin mandat poştal, 

executorul fiscal va verifica, la data ţinerii licitaţiei, creditarea contului curent general al Trezoreriei 

Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia. 

Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% pentru 

a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie. 

Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior 

celui prevăzut la art. 250, alin. (11) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar în caz contrar va începe de la acest din urmă 

preţ. 

Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin 

decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare 

adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei. 

Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea 

teritorială a Trezoreriei Statului. În termen de 5 zile de la data întocmirii procesuluiverbal de licitaţie, 

organul fiscal va restitui taxa de participare participanţilor care au depus oferte de cumpărare şi care nu 

au fost declaraţi adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reţine în contul preţului. Taxa de 
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participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea 

procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul. Taxa de participare 

care nu se restituie se face venit la bugetul de stat, cu excepţia cazului în care executarea silită este 

organizată de organele fiscale prevăzute la art. 37 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, caz în care taxa de participare se face 

venit la bugetele locale. 

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii pot constitui şi garanţii, în condiţiile legii, sub forma 

scrisorii de garanţie bancară. 

Scrisoarea de garanţie bancară se valorifică de organul de executare în cazul în care ofertantul 

este declarat adjudecatar şi/sau în situaţiile prevăzute la art. 250, alin. (15) din Legea Nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. 

Vânzarea la licitaţie a bunurilor sechestrate este organizată de o comisie condusă de un 

preşedinte. 

Comisia de licitaţie este constituită din 3 persoane desemnate de organul de conducere al 

creditorului bugetar. 

Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare şi afişează la locul licitaţiei, 

cu cel puţin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia 

completă de participare. 

Ofertanţii se identifică după numărul de ordine de pe lista de participare, după care preşedintele 

comisiei anunţă obiectul licitaţiei, precum şi modul de desfăşurare a acesteia. 

La termenele fixate pentru ţinerea licitaţiei executorul fiscal va da citire mai întâi anunţului de 

vânzare şi apoi ofertelor scrise primite până la data prevăzută la art. 250 alin. (7) din Legea Nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală. 

Dacă la prima licitaţie nu s-au prezentat ofertanţi sau nu s-a obţinut cel puţin preţul de pornire a 

licitaţiei conform art. 250 alin. (11) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, organul 

de executare va fixa un termen în cel mult 30 de zile, în vederea ţinerii celei de-a doua licitaţii. 

În cazul în care nu s-a obţinut preţul de pornire nici la a doua licitaţie ori nu s-au prezentat 

ofertanţi, organul de executare va fixa un termen în cel mult 30 de zile, în vederea ţinerii celei de-a treia 

licitaţii. 

La a treia licitaţie creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre 

vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare. 
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Pentru fiecare termen de licitaţie se va face o nouă publicitate a vânzării, conform prevederilor 

art. 250 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

După licitarea fiecărui bun se va întocmi un proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul 

licitaţiei. În procesul-verbal se vor menţiona, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea 

Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi următoarele: numele şi prenumele sau denumirea 

cumpărătorului, precum şi domiciliul fiscal al acestuia, numărul dosarului de executare silită, indicarea 

bunurilor adjudecate, a preţului la care bunul a fost adjudecat şi a taxei pe valoarea adăugată, dacă este 

cazul, toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant, precum şi, dacă este 

cazul, menţionarea situaţiilor în care vânzarea nu s-a realizat. 

După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu 

contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin 

decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării. 

Dacă adjudecatarul nu plăteşte preţul, licitaţia se va relua în termen de 10 zile de la data 

adjudecării. În acest caz, adjudecatarul este obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie 

şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea 

să achite preţul oferit iniţial şi să facă dovada achitării acestuia până la termenul prevăzut la art. 250 

alin. (7) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, caz în care va fi obligat numai la 

plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. 

Cu sumele încasate din eventuala diferenţă de preţ, se vor stinge creanţele fiscale înscrise în 

titlul executoriu în baza căruia s-a început executarea silită. 

Dacă la următoarea licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească 

toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. 

Suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile se stabilesc de organul de executare, prin 

proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se 

face potrivit procedurii prevăzute la titlul VIII din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală. 

În cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile, cumpărătorii pot solicita plata preţului în rate, 

în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi cu 

plata unei dobânzi sau majorări de întârziere, după caz, stabilite conform prezentului cod. Organul de 

executare va stabili condiţiile şi termenele de plată a preţului în rate. 
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Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul imobil decât după plata preţului în întregime şi a 

dobânzii sau majorării de întârziere stabilite. 

În cazul neplăţii avansului, dispoziţiile art. 252 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală se aplică în mod corespunzător. 

Suma reprezentând dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, nu stinge creanţele fiscale 

pentru care s-a început executarea silită şi constituie venit al bugetului corespunzător creanţei principale. 

În cazul vânzării bunurilor imobile, organul de executare va încheia procesul-verbal de 

adjudecare, în termen de cel mult 5 zile de la plata în întregime a preţului sau a avansului prevăzut la 

art. 253 alin. (1) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, dacă bunul a fost vândut 

cu plata în rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de 

proprietate operând la data încheierii acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de adjudecare a bunului 

imobil va fi trimis, în cazul vânzării cu plata în rate, biroului de carte funciară pentru a înscrie interdicţia 

de înstrăinare şi grevare a bunului până la plata integrală a preţului şi a dobânzii sau majorării de 

întârziere, după caz, stabilite pentru imobilul transmis, pe baza căruia se face înscrierea în cartea 

funciară. 

Procesul-verbal de adjudecare va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din 

Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi următoarele menţiuni : 

a. numărul dosarului de executare silită. 

b. numărul şi data procesului-verbal de desfăşurare a licitaţiei. 

c. numele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul cumpărătorului. 

d. codul de identificare fiscală a debitorului şi cumpărătorului. 

e. preţul la care s-a adjudecat bunul şi taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul. 

f. modalitatea de plată a diferenţei de preţ în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în 

rate. 

g. datele de identificare a bunului. 

h. menţiunea că acest document constituie titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea 

funciară. 

i. menţiunea că pentru creditor procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe 

baza căruia se emite titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa 

de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate. 

j. semnătura cumpărătorului sau a reprezentantului său legal, după caz. 
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În cazul în care cumpărătorul căruia i s-a încuviinţat plata preţului în rate nu plăteşte restul de 

preţ în condiţiile şi la termenele stabilite, el va putea fi executat silit pentru plata sumei datorate în 

temeiul titlului executoriu emis de organul de executare competent pe baza procesului-verbal de 

adjudecare. 

În cazul vânzării bunurilor mobile, după plata preţului, executorul fiscal întocmeşte în termen 

de 5 zile un proces-verbal de adjudecare care constituie titlu de proprietate. Procesul-verbal de 

adjudecare întocmit va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) din Legea Nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi elementele prevăzute la alin. (2) din acelaşi act normativ, 

cu excepţia lit. f), şi i), precum şi menţiunea că acest document constituie titlu de proprietate. Câte un 

exemplar al procesului-verbal de adjudecare se va transmite organului de executare coordonator şi 

cumpărătorului. 

În cazul valorificării bunurilor prin vânzare directă sau licitaţie, predarea bunului către 

cumpărător se face de către organul de executare pe bază de proces-verbal de predare-primire. 

Dacă bunurile supuse executării silite nu au putut fi valorificate, acestea vor fi restituite 

debitorului cu menţinerea măsurii de indisponibilizare, până la împlinirea termenului de prescripţie. În 

cadrul acestui termen organul de executare poate relua oricând procedura de valorificare şi va putea, 

după caz, să ia măsura numirii, menţinerii ori schimbării administratorului-sechestru ori custodelui. 

În cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi valorificate nici la a treia licitaţie, cu ocazia 

reluării procedurii în cadrul termenului de prescripţie, dacă organul de executare consideră că nu se 

impune o nouă evaluare, preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât 50% din preţul de 

evaluare a bunurilor. 

În cazul în care debitorii cărora urma să li se restituie bunuri potrivit art. 255, alin. (1) din Legea 

Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală nu se mai află la domiciliul fiscal declarat şi, în urma 

demersurilor întreprinse, nu au putut fi identificaţi, organul fiscal va proceda la înştiinţarea acestora, cu 

procedura prevăzută pentru comunicarea prin publicitate potrivit art. 47 alin. (5) din acelaşi act 

normativ, că bunul în cauză este păstrat la dispoziţia proprietarului până la împlinirea termenului de 

prescripţie, după care va fi valorificat potrivit dispoziţiilor legale privind valorificarea bunurilor intrate 

în proprietatea privată a statului, dacă legea nu prevede altfel. 

Cele arătate în alineatul precedent vor fi consemnate într-un proces-verbal întocmit de organul 

fiscal. În cazul bunurilor imobile, în baza acestui proces-verbal, în condiţiile legii, se va sesiza instanţa 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
VALORIFICAREA BUNURILOR 

SECHESTRATE PRIN VANZARE LA 
LICITATIE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 22 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

81 

judecătorească competentă cu acţiune în constatarea dreptului de proprietate privată a statului asupra 

bunului respectiv. 

 

Activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie se desfăşoară în mai 

multe etape, după cum urmează : 

1) După expirarea termenului de 15 zile de la confirmarea de primire din partea debitorului 

urmărit a procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile, funcţionarul 

public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare 

silită va lua măsuri pentru efectuarea evaluării bunului sechestrat. În acest sens, 

funcţionarul public va întocmi şi transmite către expertul-evaluator agreat o adresă prin 

care va solicita prezenţa acestuia la sediul instituţiei noastre în vederea efectuării evaluării 

bunului sechestrat. Funcţionarul public va colabora cu expertul-evaluator, punându-i la 

dispoziţie acestuia documentele necesare (în xerocopie conformă cu originalul). 

2) După identificarea bunului sechestrat şi evaluarea lui, expertul-evaluator va întocmi în 

dublu exemplar şi va transmite către instituţia noastră Raportul de evaluare al bunului 

sechestrat. La raport se va anexa şi factura fiscală pentru serviciile prestate de către 

expertul-evaluator. Cheltuiala cu efectuarea evaluării reprezintă cheltuială de executare şi 

va fi debitată la rolul nominal unic al debitorului urmărit, în conformitate cu prevederile 

procedurii operaţionale P.O. Intocmirea procesului verbal privind cheltuielile de 

executare silita. 

3) Funcţionarul public va întocmi şi transmite către debitorul urmărit o adresă prin care îi va 

înainta acestuia un exemplar al raportului de evaluare. Celălalt exemplar al raportului de 

evaluare va fi anexat la procesul-verbal de sechestru. 

4) În cazul în care, după consultarea Extrasului de informare din Cartea Funciară sau a 

Certificatului de Sarcini emis de Biroul de Carte Funciară,  precum şi a Avizului de 

Garanţie Iniţial emis din Arhiva de Garanţii Reale Mobiliare se constată că există creditori 

privilegiaţi ce au un drept de ipotecă sau gaj cu rang superior dreptului de ipotecă sau gaj 

constituit în favoarea instituţiei noastre şi valoarea însumată a creanţelor acestor creditori 

şi a instituţiei noastre excede preţul de evaluare a bunului sechestrat menţionat în Raportul 

de evaluare, procedura de executare silită va fi stopată iar valorificarea bunului sechestrat 

nu va avea loc. În oricare alte situaţii, funcţionarul public va continua procedura de 
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executare silită şi va efectua valorificarea bunului sechestrat şi eliberarea şi distribuirea 

sumelor realizate prin executare silită. 

5) După evaluarea bunului sechestrat şi în vederea valorificării acestuia, funcţionarul public 

va efectua publicitatea vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru 

desfăşurarea licitaţiei. În acest sens, după cum bunul sechestrat este mobil sau imobil, va 

întocmi Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile sau Anunţul privind 

vânzarea pentru bunuri imobile. La întocmirea anunţului, funcţionarul public va 

consulta, după caz : 

a) Rolul nominal unic al debitorului urmărit din aplicaţia informatică de gestionare a 

impozitelor şi taxelor locale (pentru a verifica situaţia obligaţiilor fiscale restante 

şi a bunurilor urmăribile înregistrate). 

b) actul care atestă proprietatea asupra bunului sechestrat, împreună cu documente 

tehnice (documentaţie cadastrală, memoriu tehnic, schiţe etc.). 

c) Extrasul de informare din Cartea Funciară în care este înscris bunul imobil 

sechestrat sau avizul de garanţie iniţial, în cazul bunului mobil sechestrat (pentru a 

identifica nr. de carte funciară, nr. cadastrale provizorii, drepturile reale şi 

privilegiile existente asupra bunurilor sechestrate, sarcinile ce grevează bunurile şi 

titularii acestora). 

d) Certificatul de sarcini (pentru a identifica sarcinile ce grevează bunul şi sunt 

înscrise în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare). 

e) Încheierea privind intabularea inscripţiei ipotecare sau Încheierea privind notarea 

sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare. 

f) titlurile executorii comunicate de diverşi creditori ai debitorului urmărit (în cazul 

în care sunt identificaţi creditori). 

g) raportul de evaluare a bunului sechestrat (pentru a se informa asupra preţului de 

evaluare şi asupra altor elemente distinctive ale bunului respectiv). 

6) Funcţionarul public va efectua publicitatea vânzării prin : 

a) afişarea Anunţului privind vânzarea pentru bunuri mobile sau a Anunţului privind 

vânzarea pentru bunuri imobile la avizierul instituţiei noastre, la domiciliul 

fiscal/sediul social al debitorului urmărit şi pe imobilul scos la vânzare (în cazul 

bunurilor imobile). 
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b) publicarea Anunţului privind vânzarea pentru bunuri mobile sau a Anunţului 

privind vânzarea pentru bunuri imobile într-un cotidian local. 

c) postarea Anunţului privind vânzarea pentru bunuri mobile sau a Anunţului 

privind vânzarea pentru bunuri imobile pe pagina de internet a instituţiei noastre. 

La efectuarea publicităţii vânzării, funcţionarul public va avea în vederea strict 

respectarea termenului de minim 10 zile de la data efectuării publicităţii până la 

data la care are loc licitaţia. Pentru afişare, data efectuării publicităţii vânzării este 

data întocmirii procesului-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea 

bunurilor mobile/imobile, pentru publicarea în ziar, data efectuării publicităţii 

este data în care anunţul apare înscris în paginile cotidianului, iar pentru postare 

pe internet, data efectuării publicităţii este data menţionată în Anunţul individual 

pentru comunicarea prin publicitate şi din Procesul-verbal privind îndeplinirea 

procedurii de comunicare prin publicitate. 

7) O dată cu efectuarea publicităţii vânzării în modul descris mai sus, funcţionarul public va 

transmite o adresă de înştiinţare privind data, ora şi locul licitaţiei către debitor, custode, 

administrator-sechestru şi titulari ai drepturilor reale şi sarcinilor care grevează bunul 

urmărit. 

8) Licitaţia privind vânzarea bunurilor sechestrate se va ţine la sediul instituţiei. 

9) Vânzarea la licitaţie a bunurilor sechestrate este organizată de o comisie condusă de un 

preşedinte. 

10) În vederea participării la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data 

licitaţiei, următoarele documente : 

a) oferta de cumpărare. 

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de 

garanţie bancară. 

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant. 

d) pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului. 

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română. 

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate. 

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport. 
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h) dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea. 

 Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele de participare şi afişează la locul 

licitaţiei, cu cel puţin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au 

depus documentaţia completă de participare. 

11) Funcţionarul public adună toate documentele necesare participării la licitaţie pentru fiecare 

ofertant în parte şi le anexează la dosarul de executare. Ofertele de cumpărare pot fi depuse 

direct sau transmise prin poştă. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin 

telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care 

trebuie să îşi justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita 

nici personal, nici prin persoană interpusă. 

12) Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei în 

contul deschis la Trezorerie sau casieria centrala. În cazul adjudecării, taxa se reţine în 

contul preţului. Participanţii care au depus oferte de cumpărare şi care nu au fost declaraţi 

adjudecatari, vor înainta compartimentului Registratură Cererea de restituire a taxei de 

participare la licitaţie. Cererea va avea anexată o xerocopie conformă cu originalul după 

documentul de plată al taxei de participare la licitaţie. După înregistrare, cererea împreună 

cu documentele anexate va ajunge la funcţionarul public din cadrul compartimentului 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită care va întocmi un Referat 

privind restituirea taxei de participare la licitaţie. Referatul va fi adresat 

compartimentului de specialitate. Referatul Taxa de participare nu se restituie ofertanţilor 

care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de 

adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul. Taxa de participare care nu 

se restituie se face venit la bugetul local. În cazul plăţii taxei de participare la licitaţie prin 

decontare bancară sau prin mandat poştal, funcţionarul public va verifica, la data ţinerii 

licitaţiei, creditarea contului mai sus menţionat. 

13) În ziua ţinerii licitaţiei, după verificarea tuturor documentelor menţionate la pct. 9), 

funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire 

şi executare silită predă dosarul de executare către comisia de licitaţie. 

14) Preţul de pornire a licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima licitaţie, diminuat cu 25% 

pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia licitaţie. Licitaţia începe de la cel mai mare 
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preţ din ofertele de cumpărare scrise, iar în caz contrar va începe de la acest din urmă preţ. 

Termenele dintre licitaţii sunt de maxim 30 de zile. 

15) Pentru fiecare termen de licitaţie se va face o nouă publicitate a vânzării. 

16) După licitarea fiecărui bun se va întocmi în dublu exemplar Procesul-verbal de licitaţie 

pentru bunuri mobile sau Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau 

pentru ansambluri de bunuri. Un exemplar al procesului-verbal rămâne la dosarul de 

executare, iar celălalt exemplar se transmite participanţilor la licitaţie. Toate ofertele 

prezentate rămân ca parte a documentaţiei de licitare în dosarul de executare al debitorului 

urmărit. 

17) Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai 

puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia 

poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei. 

18) După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul de adjudecare, 

diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la casieria centrala sau 

prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării. Dacă adjudecatarul nu 

plăteşte preţul, licitaţia se va relua în termen de 10 zile de la data adjudecării. În acest caz, 

adjudecatarul este obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi, în cazul în 

care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic, diferenţa de preţ. 

19) În cazul vânzării la licitaţie a bunurilor imobile, cumpărătorii pot solicita plata preţului în 

rate, în cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din preţul de adjudecare a 

bunului imobil şi cu plata unor majorări de întârziere stabilite conform prevederilor Legii 

Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Cumpărătorul nu va putea înstrăina 

bunul imobil decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii sau majorării de întârziere 

stabilite. 

20) În termen de cel mult 5 zile de la plata în întregime a preţului sau a avansului, dacă bunul 

a fost vândut cu plata în rate, comisia de licitaţie va lua măsuri pentru întocmirea în dublu 

exemplar a Procesului-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile sau a Procesului-

verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri. 

Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de 

proprietate operând la data încheierii acestuia. La procesul-verbal se va anexa dovada 
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achitării preţului bunului adjudecat. Procesul-verbal de adjudecare se transmite după cum 

urmeaza : 

a) un exemplar se anexează la dosarul de executare al debitorului urmărit. 

b) un exemplar se va înmâna adjudecatarului. 

c) un exemplar (xerocopie conformă cu originalul) se va transmite către Biroul de 

Carte Funciară , în vederea înscrierii interdicţiei de înstrăinare şi grevare a bunului 

până la plata integrală a preţului şi a dobânzii sau majorării de întârziere (în cazul 

vânzării bunului imobil cu plata în rate. 

d) un exemplar (xerocopie conformă cu originalul) se va transmite către 

compartimentul de specialitate în vederea întocmirii borderoului de scădere şi 

operării în aplicaţia informatică de gestionare a taxelor şi impozitelor locale. 

21) După ce bunul licitat a fost adjudecat, organul fiscal emite Factura de executare silită, 

în trei exemplare. Exemplarul verde rămâne la dosarul de executare, exemplarul albastru 

pentru adjudecatar, iar exemplarul roşu se înmânează debitorului urmărit. 

22) După întocmirea procesului-verbal de adjudecare şi a facturii de executare silită, comisia 

de licitaţie va preda dosarul de executare funcţionarului public din cadrul 

compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. Acesta va 

proceda la predarea bunului licitat către adjudecatar şi întocmirea în dublu exemplar a 

Procesului-verbal de predare-primire a bunului adjudecat. 

23) Dacă bunurile supuse executării silite nu au putut fi valorificate, acestea vor fi restituite 

debitorului cu menţinerea măsurii de indisponibilizare, până la împlinirea termenului de 

prescripţie. În cadrul acestui termen organul de executare poate relua oricând procedura 

de valorificare. 

24) În cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi valorificate nici la a treia licitaţie, cu ocazia 

reluării procedurii în cadrul termenului de prescripţie, dacă organul de executare consideră 

că nu se impune o nouă evaluare, preţul de pornire a licitaţiei nu poate fi mai mic decât 

50% din preţul de evaluare a bunurilor. 

25) După adjudecarea bunului licitat şi încasarea preţului, funcţionarul public din cadrul 

compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită va întocmi şi 

transmite către Biroul de Carte Funciară o adresă prin care va solicita radierea inscripţiei 

ipotecare asupra bunului imobil sechestrat şi valorificat. În cazul bunurilor mobile, va 
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accesa online Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi va radia dreptul de gaj 

asupra bunului mobil sechestrat şi avlorificat. Totodată, funcţionarul public va proceda la 

eliberarea sumelor realizate prin executare silită şi stingerea obligaţiilor fiscale menţionate 

în titlul executoriu. În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori 

sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus şi alţi 

creditori titlurile lor, funcţionarul public va proceda la distribuirea sumei potrivit ordinii 

de preferinţă menţionată la art. 258 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

26) Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită se va face în conformitate 

cu prevederile procedurii operaţionale P.O. Eliberarea si distribuirea sumelor din 

executare silita. 

27) Despre toate situaţiile create şi documentele întocmite, funcţionarul public va face 

menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor 

fizice/juridice. 

28) La final, funcţionarul public va indexa Ordinul de serviciu/Procesul-verbal de sechestru 

asupra bunurilor mobile/Avizul de garanţie iniţial/Procesul-verbal de sechestru asupra 

bunurilor imobile/Extrasul de informare din Cartea Funciară/Certificatul de 

sarcini/Încheierea privind intabularea inscripţiei ipotecare/Încheierea privind notarea 

sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare/Raportul de 

evaluare a bunului sechestrat/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile/Anunţul 

privind vânzarea pentru bunuri imobile/Procesul-verbal de afişare a anunţului privind 

vânzarea pentru bunuri mobile sau imobile/Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri 

mobile/Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de 

bunuri/Referatul privind restituirea taxei de participare la licitaţie/Procesul-verbal de 

adjudecare pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau 

pentru ansambluri de bunuri/Factura de executare silită/Procesul-verbal de predare-

primire a bunului adjudecat/Cererea de restituire a taxei de participare la licitaţie, după 

caz, precum şi toate adresele întocmite cu ocazia derulării procedurii de executare silită şi 

le va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII VIII 

1 Registratură  Î/Ex        

2 Primar  A       

3 Responsabil I.T.L.     R    

4 Impozite si taxe pe linie de 
Urmărire şi executare silită 

  
   V/E   

5 Comisie de licitaţie       V/E  

6 Compartiment Arhivare         Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea petentului Cererea de restituire 

a taxei de participare la licitaţie, o înregistrează şi o transmite către Primar în 

vederea repartizării, primeşte din partea responsabilului I.T.L. Anunţul individual 

pentru comunicarea prin publicitate/Procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii 

de comunicare prin publicitate, le înregistrează, le transmite către Primar în 

vederea semnării, le ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite sit axe 

cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din partea responsabilului I.T.L. 

Referatul privind restituirea taxei de participare la licitaţie, îl înregistrează, îl 

transmite către Primar în vederea semnării, îl ştampilează şi îl remite către 

compartimentele implicate, primeşte din partea responsabilului I.T.L.. diverse 

adrese/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile/Anunţul privind vânzarea 

pentru bunuri imobile/Procesul-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea pentru 

bunuri mobile sau imobile/Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri 

mobile/Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de 

bunuri/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de 

adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri/Factura de 

executare silită/Procesul-verbal de predare-primire a bunului adjudecat, le 
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înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le ştampilează şi le 

remite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare 

silită, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire 

şi executare silită Factura de executare silită, o transmite Primarului în vederea 

semnării, o ştampilează şi o remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea 

Comisiei de licitaţie Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile/Procesul-

verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, le 

înregistrează, le ştampilează şi le remite către comisie, primeşte din partea 

compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită diverse 

adrese/Raportul de evaluare/ Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 

mobile/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/Procesul-verbal de 

adjudecare pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri 

imobile sau pentru ansambluri de bunuri  înregistrate, semnate şi ştampilate şi le 

comunică destinatarului. 

9.1.1.2. Primarul– primeşte din partea compartimentului Registratură diverse 

adrese/Factura de executare silită/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 

mobile/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/Procesul-verbal de 

adjudecare pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri 

imobile sau pentru ansambluri de bunuri, le semnează şi le remite către acelaşi 

compartiment. 

9.1.1.3. Responsabil I.T.L.  – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită Procesul-verbal privind îndeplinirea 

procedurii de comunicare prin publicitate, îl semnează şi îl remite către acelaşi 

compartiment, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de  

Urmărire şi executare silită Raportul de evaluare a bunului sechestrat/Anunţul 

privind vânzarea pentru bunuri mobile/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/Procesul-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea pentru bunuri 

mobile sau imobile/Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile/Procesul-

verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, Referatul 

privind restituirea taxei de participare la licitaţie/Procesul-verbal de adjudecare 

pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau 
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pentru ansambluri de bunuri/Factura de executare silită/Procesul-verbal de predare-

primire a bunului adjudecat, le verifică şi le transmite către compartimentul 

Registratură, face parte din comisia de licitaţie, având funcţia de membru, 

coordonează şi verifică activitatea de valorificare a bunurilor sechestrate prin 

vânzare la licitaţie. 

9.1.1.4. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

primeşte din partea compartimentului Registratură Cererea de restituire a taxei de 

participare la licitaţie înregistrată şi avizată de Primar  şi întocmeşte Referatul 

privind restituirea taxei de participare la licitaţie pe care îl remite aceluiaşi 

compartiment în vederea aprobării şi semnării de către Primar şi ştampilării, 

întocmeşte diverse adrese/Ordinul de serviciu/Anunţul privind vânzarea pentru 

bunuri mobile/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/Anunţul individual 

pentru comunicarea prin publicitate/Procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii 

de comunicare prin publicitate/Procesul-verbal de afişare a anunţului privind 

vânzarea pentru bunuri mobile/imobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri 

mobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri 

de bunuri/Factura de executare silită/Procesul-verbal de predare-primire a bunului 

adjudecat şi le transmite compartimentului Registratură în vederea înregistrării, 

semnării şi ştampilării, afişează, publică şi postează Anunţul privind vânzarea 

pentru bunuri mobile/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile, transmite 

către compartimentul Registratură în vederea comunicării către destinatar diverse 

adrese/ Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile/Anunţul privind vânzarea 

pentru bunuri imobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/Procesul-

verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri  

înregistrate, semnate şi ştampilate, transmite dosarul de executare şi documentele 

de participare la licitaţie către Comisia de licitaţie în ziua licitaţiei şi le primeşte 

înapoi după licitaţie, face menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele 

aplicate persoanelor fizice/juridice, consultă dosarul de executare, indexează 

documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

9.1.1.5. Comisia de licitaţie – primeşte dosarul de executare şi documentele de participare 

la licitaţie din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi 
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Executare silită, verifică şi analizează documentele de participare la licitaţie, 

întocmeşte Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de 

licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, le transmite către 

compartimentul Registratură în vederea înregistrării şi ştampilării şi transmite un 

exemplar către participanţii la licitaţie. 

9.1.1.6. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face 

menţiuni în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de 

executare ale persoanelor fizice/juridice, primeşte din partea compartimentului 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi Executare silită Ordinul de 

serviciu/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile/Avizul de garanţie 

iniţial/Procesul-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile/Extrasul de informare 

din Cartea Funciară/Certificatul de sarcini/Încheierea privind intabularea inscripţiei 

ipotecare/Încheierea privind notarea sechestrului în Registrul Digital de 

Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare/Raportul de evaluare a bunului 

sechestrat/Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile/Anunţul privind vânzarea 

pentru bunuri imobile/Anunţul individual pentru comunicarea prin 

publicitate/Procesul-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin 

publicitate/Procesul-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea pentru bunuri 

mobile/imobile/Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile/Procesul-verbal de 

licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri/Referatul privind 

restituirea taxei de participare la licitaţie/Procesul-verbal de adjudecare pentru 

bunuri mobile/Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru 

ansambluri de bunuri/Factura de executare silită/Procesul-verbal de predare-primire 

a bunului adjudecat/Cererea de restituire a taxei de participare la licitaţie, după caz, 

indexate şi le arhivează în Arhiva. 
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10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

CONSTATAREA SI DECLARAREA STARII DE INSOLVABILITATE 

 

 

 

 

 

P.O. CIT 23 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Roman Mădălina 

Elena 

Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 
in cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 

editiei sau 
reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 

 

 

Jurist 

Roman Mădălina 
Elena 

 
 
 

Horhotă  
Costel 

16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar Stanciu Ghiorghe 16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 

 

 

Jurist 

Roman Mădălina 
Elena 

 
 
 

Horhotă  
Costel 

16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman Mădălina 

Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate 

a debitorilor, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării 

programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, 

inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de constatare şi 

declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de constatare şi declarare a stării de 

insolvabilitate a debitorilor. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor, în condiţiile în care nu s-a 

realizat recuperarea creanţelor prin aplicarea tuturor modalităţilor de executare silită prevăzute de lege. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor se delimitează 

explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită ; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
CONSTATAREA SI DECLARAREA 

STARII DE INSOLVABILITATE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 23 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

100 

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

 Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei ; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita ; 

 Registratură ; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi ;  

 Secretarul Comunei ; 

 Compartimentul Arhivare. 
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Decret nr.209/1976, art.16, pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedură civilă 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
CONSTATAREA SI DECLARAREA 

STARII DE INSOLVABILITATE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 23 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

102 

7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii 

activitatii, cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de constatare şi declarare a stării de 

insolvabilitate a debitorilor şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul compartimentului 

Impozite si taxe cu atributii de urmărire şi executare silită. 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi 

încasarea impozitelor şi taxelor locale (model 2016 ITL – 030), este emis în 

cadrul C.I.T. 

2. Ordin de serviciu (model 2016 ITL – 031), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Referat privind necesitatea impunerii din punct de vedere fiscal, este emis în 

cadrul C.I.T. 

4. Referat privind darea la scădere a creanţelor, este emis în cadrul C.I.T. 

5. Nota internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante, este emis în 

cadrul C.I.T. 

6. Referatul privind inexistenţa veniturilor şi a bunurilor urmăribile, este emis 

în cadrul C.I.T. 

7. Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii, este emis în cadrul C.I.T. 

8. Proces-verbal de declarare a stării de insolvabilitate, este emis în cadrul C.I.T. 

9. Proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul 

declarat insolvabil , este emis în cadrul C.I.T. 

10. Proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale (formular ITL – 

102), este emis în cadrul C.I.T. 

11. Tabelul centralizator cuprinzând debitorii persoane fizice/juridice declaraţi 

insolvabili, este emis în cadrul C.I.T. 

12. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor 

fizice/juridice, este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 
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8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a 

debitorilor este prezentată la pct. 9.1. 

 

8.3.Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 

dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

8.4.Modul de lucru 

 În sensul Codului de procedură fiscală, este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri 

urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri 

urmăribile. 

Pentru creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau 

bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare dispune scoaterea creanţei din evidenţa curentă 

şi trecerea ei într-o evidenţă separată. 

În cazul debitorilor prevăzuţi la alineatul precedent, prin excepţie de la dispoziţiile art. 233 Legea 

Nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, executarea silită se întrerupe. Organele fiscale au 

obligaţia ca cel puţin o dată pe an să efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, care nu 

constituie acte de executare silită. 

În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele 

de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţă separată în evidenţa curentă şi de 

executare silită. 
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Dacă la sfârşitul perioadei de prescripţie nu se constată dobândirea unor bunuri sau venituri 

urmăribile, organele de executare vor proceda la scăderea creanţelor fiscale din evidenţa analitică pe 

plătitor, potrivit art. 218 din Legea Nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Scăderea se face şi 

în cursul perioadei de prescripţie în cazul debitorilor, persoane fizice, decedaţi sau dispăruţi, pentru care 

nu există moştenitori care au acceptat succesiunea. 

Scăderea din evidenţa analitică pe plătitori a creanţelor fiscale pentru care s-a împlinit termenul 

de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită se va face pe baza unui proces-verbal de constatare 

a împlinirii termenului de prescripţie, însuşit de şeful compartimentului de specialitate, avizat de 

compartimentul juridic din cadrul aceluiaşi organ fiscal sau din cadrul organului ierarhic superior, după 

caz, şi care va fi supus spre aprobare conducătorului organului fiscal, împreună cu dosarul. 

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi informaţiile necesare pentru constatarea 

împlinirii termenului de prescripţie, precum şi procesul-verbal de constatare. 

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în condiţiile Codului de 

procedură fiscală, răspund solidar cu acesta următoarele persoane : 

a. persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-

credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel 

insolvabilitatea. 

b. administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat 

insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-

credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului. 

c. administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au 

îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii 

insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate 

la data declarării stării de insolvabilitate. 

d. administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea 

şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale. 

e. administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau 

rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie 

cuvenite debitorului. 
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Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condiţiile prezentului cod 

sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun 

cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii : 

a. dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la 

debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea 

contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului. 

b. are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât 

cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel 

puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor. 

c. are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate 

dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului. 

În înţelesul alineatului precedent, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii : 

a. control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei 

societăţi comerciale ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al 

unei societăţi comerciale ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii. 

b. control indirect - activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai 

multe persoane. 

Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil. 

Creanţele fiscale pentru care se analizează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate sunt 

reprezentate atât de obligaţiile fiscale principale cât şi accesorii. 

Procedura de declarare a stării de insolvabilitate se aplică în fiecare din situaţiile prevăzute la 

art. 260 alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, atât în cazul debitorilor ale 

căror venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată, cât şi în 

cazul debitorilor care nu au venituri ori bunuri urmăribile. 

Activitatea de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor se desfăşoară în mai 

multe etape, după cum urmează : 

1) Funcţionarul public din cadrul compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire 

şi executare silită primeşte de la responsabilul I.T.L. documentul« Situaţie privind 

obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de 

____ din zona repartizată (neaflate în insolvabilitate, insolvenţă, inspecţie fiscală sau în 
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litigiu, pentru care legea sau instanţa de judecată prevede suspendarea executării silite) » 

editată din aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale. În cadrul 

documentului, se analizează separat fiecare rol nominal unic  cu obligaţii fiscale restante. 

2) Accesând aplicaţia informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, funcţionarul 

public va identifica acele roluri nominale unice la care nu sunt înregistrate bunuri mobile 

şi/sau imobile urmăribile (la rolul nominal unic nu există nici un fel de bunuri impozabile 

sau există bunuri impozabile neurmăribile). 

3) După identificarea rolului nominal unic, funcţionarul public va proceda la verificarea 

existenţei condiţiilor de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorului ce 

figurează ca titular al rolului nominal unic analizat. 

 În acest sens, va verifica următoarele aspecte : 

a) Existenţa unei somaţii confirmată de primire de către debitor. În cazul în care 

la rolul nominal unic analizat, pentru obligaţiile fiscale restante nu este emisă 

somaţie sau este emisă una în anul anterior, se va emite somaţie însoţită de titlu 

executoriu. În cazul în care există o somaţie deja emisă în anul curent, nu se va 

emite somaţie. 

b) Existenţa unui angajament de plată semnat de către debitor. În cazul în care 

contribuabilul a semnat un angajament de plată prin care se obligă să achite 

periodic (lunar) o anumită sumă de bani în contul obligaţiei de plată restantă către 

bugetul local şi angajamentul este respectat întocmai, funcţionarul public nu va 

continua procedura de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate ci va selecta 

următorul rol nominal unic în vederea analizării. Întrucât contribuabilul face parte 

din evidenţa repartizată în vederea urmăririi şi executării silite, funcţionarul public 

are obligaţia de a verifica ulterior condiţiile de respectare a angajamentului de 

plată. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni, funcţionarul public va verifica situaţia 

acestor angajamente de plată iar în cazul în care în luna anterioară contribuabilul 

nu a achita suma menţionată în angajament, va continua procedura de constatare şi 

declarare a stării de insolvabilitate. 

c) Domiciliul fiscal/sediul social al debitorului. În vederea verificării domiciliului 

fiscal al debitorului persoană fizică, funcţionarul public va întocmi şi transmite 

către Serviciul Public Comunitar Judeţean/Local de Evidenţă a Persoanelor o 
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adresă prin care va solicita datele de identitate şi de stare civilă ale debitorului. 

Pentru debitorul persoană juridică, verificarea se va face consultând serviciul 

Recom online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În cazul în care, 

debitorul are domiciliul fiscal/sediul social în altă localitate şi la rolul nominal unic 

analizat există obligaţii fiscale restante de natura amenzilor, aceste obligaţii fiscale 

împreună cu titlurile executorii şi cu dosarul executării vor fi transferate către 

compartimentul de specialitate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde are 

domiciliul fiscal/sediul social debitorul urmărit. În aceeaşi situaţie, dacă la rolul 

nominal unic analizat există obligaţii fiscale restante generate din impunerea unor 

bunuri neurmăribile sau de orice altă natură decât amenzile, funcţionarul public va 

emite şi transmite către noul domiciliu fiscal/sediu social al debitorului o somaţie 

însoţită de titlu executoriu. O dată cu transmiterea somaţiei, funcţionarul public va 

întocmi şi transmite către compartimentul de specialitate din cadrul unităţii 

administrativ-teritoriale unde are domiciliul fiscal/sediul social debitorul urmărit o 

adresă prin care va solicita informaţii despre eventualele bunuri mobile şi/sau 

imobile cu care figurează înregistrat debitorul. În cazul în care există bunuri 

urmăribile, funcţionarul public va transmite dosarul executării în vederea institurii 

sechestrului şi va monitoriza cazul până la stingerea integrală a obligaţiilor fiscale 

restante transmise spre executare silită. În cazul în care nu există bunuri urmăribile 

sau debitorul are acelaşi domiciliu fiscal/sediu social ca cel menţionat la rolul 

nominal unic analizat, funcţionarul public va continua procedura de constatare şi 

declarare a stării de insolvabilitate. 

 Dacă debitorul persoană fizică urmărit este decedat, funcţionarul public va întocmi 

şi transmite o adresă către Camera Notarilor Publici  prin care va solicita informaţii 

în legătură cu existenţa unei eventuale deschideri a procedurii de succesiune 

privind bunurile mobile şi/sau imobile ale debitorului urmărit decedat. În caz 

afirmativ, se vor solicita informaţii referitoare la identitatea persoanelor care au 

acceptat succesiunea şi a bunurilor ce au făcut obiectul masei succesorale. După 

decesul titularului, moştenitorii preiau atât activul cât şi pasivul succesoral. În acest 

sens, pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante ale titularului decedat vor fi 

urmăriţi moştenitorii care au acceptat succesiunea. Dacă nu există deschisă 
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procedura succesiunii, funcţionarul public va întocmi în dublu exemplar Nota 

internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante. Nota va fi adresată 

secretarului Comunei. Funcţionarul public va monitoriza cazul până la intrarea 

bunurilor în proprietatea comunei. Moştenirea se dobândeşte retroactiv de la data 

deschiderii sale, iar comuna suportă pasivul moştenirii vacante numai în limita 

valorii bunurilor din patrimoniul succesoral. 

 În cazul în care debitorul urmărit a decedat şi există obligaţii fiscale restante de 

natura amenzilor, acestea vor fi date la scădere. Dacă, în urma consultării 

serviciului Recom online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, se 

constată că debitorul persoană juridică este radiat din Registrul Comerţului, 

funcţionarul public va întocmi şi transmite către Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Judetului o adresă prin care va solicita Încheierea de radiere a 

judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului. Pentru debitorul 

respectiv radiat, va întocmi Referatul privind darea la scădere a creanţelor. 

Referatul va fi adresat compartimentului de specialitate din cadrul instituţiei.  

 Dacă se constată că debitorul persoană juridică este în procedura insolvenţei, 

funcţionarul public va întocmi Nota internă privind necesitatea înscrierii 

creanţelor fiscale în tabloul creditorilor debitorului urmărit aflat în 

insolvenţă. 

d) Existenţa unor venituri urmăribile. În vederea verificării eventualelor surse de 

venituri urmăribile ale debitorului, funcţionarul public va întocmi şi transmite 

următoarele adrese : 

 Adresă către Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului resedinta de 

judet, prin care va solicita informaţii despre existenţa unor eventuale conturi 

bancare deschise pe numele debitorului urmărit la una din băncile 

comerciale, precum şi informaţii în legătură cu eventuale fişe fiscale privind 

declararea unor venituri ale debitorului persoană fizică urmărit. 

 Adresă către Casa Judeţeană de Pensii, prin care va solicita informaţii despre 

existenţa unor eventuale declaraţii privind contribuţia la bugetul asigurărilor 

de stat în care să se facă menţiuni despre calitatea de salariat a debitorului 

urmărit. 
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 În cazul în care sunt identificate conturi bancare şi/sau venituri urmăribile, 

funcţionarul public va înfiinţa poprire în conformitate cu prevederile 

procedurilor operaţionale P.O. Poprirea la angajator şi P.O. Poprirea la 

banci. În caz contrar, funcţionarul public va continua procedura de constatare 

şi declarare a stării de insolvabilitate. 

e) Existenţa unor bunuri urmăribile. În vederea verificării eventualelor bunuri urmăribile 

ale debitorului, funcţionarul public va întocmi şi transmite următoarele adrese : 

 Adresă către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin care va solicita 

un extras de informare din Cartea Funciară (dacă debitorul are o Carte 

Funciară deschisă pe numele său) sau un certificat de sarcini (în cazul în care 

există menţiuni în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni 

Imobiliare despre unele bunuri imobile aflate în proprietatea debitorului). În 

cazul în care există unele bunuri imobile urmăribile nedeclarate din punct de 

vedere fiscal, funcţionarul public va întocmi Referatul privind necesitatea 

impunerii din punct de vedere fiscal. Referatul va fi adresat 

compartimentului de specialitate din cadrul instituţiei. După impunere, în 

termenul legal, se va emite somaţie şi ulterior se va întocmi proces-verbal de 

sechestru în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale P.O. 

Executarea silita a bunurilor imobile. 

 Adresă către Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (Aviz de 

garanţie iniţial), prin care va verifica dacă există unele menţiuni privind 

eventuale bunuri mobile aflate în proprietatea debitorului şi nedeclarate din 

punct de vedere fiscal. În cazul în care există aceste bunuri, funcţionarul 

public va întocmi Referatul privind necesitatea impunerii din punct de 

vedere fiscal. Referatul va fi adresat compartimentului de specialitate din 

cadrul instituţiei. După impunere, în termenul legal, se va emite somaţie şi 

ulterior se va întocmi proces-verbal de sechestru în conformitate cu 

prevederile procedurii operaţionale P.O. Executarea silita a bunurilor 

mobile. 

 Adresă către compartimentul de specialitate al unităţii administrativ-

teritorială în care s-a născut debitorul persoană fizică urmărit şi o adresă către 
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unităţile administrativ-teritoriale în care s-au născut părinţii aceluiaşi debitor. 

Dacă se identifică un bun mobil şi/sau imobil proprietate a debitorului 

urmărit, funcţionarul public va lua toate măsurile necesare în vederea 

sechestrării acelui bun în conformitate cu prevederile procedurilor 

operaţionale P.O. Executarea silita a bunurilor mobile şi P.O. Executarea 

silita a bunurilor imobile. 

 În legătură cu inexistenţa bunurilor mobile şi/sau imobile urmăribile, funcţionarul public 

va desfăşura acţiuni de cercetare şi constatare la domiciliul fiscal al debitorului urmărit, 

precum şi la oricare alte locaţii în legătură cu care deţine informaţii că debitorul ar avea 

bunuri urmăribile. Bunurile mobile şi/sau imobile urmăribile identificate vor fi 

sechestrate în măsura realizării creanţelor fiscale urmărite. 

 Adresă către Registrul Auto Român, prin care va solicita informaţii în 

legătură cu existenţa unor menţiuni privind deţinerea de autovehicule de către 

debitorul urmărit. În cazul în care vor fi identificate autovehicule, se vor lua 

măsuri de sechestrare a lor, în măsura realizării creanţelor fiscale urmărite. 

 Adresă către Registrul Vamal Român, prin care va solicita informaţii în 

legătură cu existenţa unor menţiuni privind deţinerea de nave de către 

debitorul urmărit. În cazul în care vor fi identificate nave, se vor lua măsuri 

de sechestrare a lor, în măsura realizării creanţelor fiscale urmărite. 

 Pentru debitorul persoană juridică, funcţionarul public va consulta serviciul Recom 

online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea identificării unor 

eventuale sedii secundare, filiale sau sucursale ale debitorului urmărit. De asemenea, se 

vor culege date despre identitatea asociaţilor/acţionarilor, în vederea contactării lor (prin 

întocmirea şi transmiterea unei adrese către Serviciul Public Comunitar Judeţean/Local 

de Evidenţă a Persoanelor). În cazul identificării unor sedii secundare, filiale sau 

sucursale, funcţionarul public va proceda la verificarea veniturilor şi/sau bunurilor 

urmăribile în acelaşi mod ca la pct. 3, lit. d) şi e). Dacă vor fi identificate venituri şi/sau 

bunuri urmăribile, se va înfiinţa poprire, respectiv sechestru. 

 În cazul în care nu sunt identificate nici un fel de bunuri urmăribile, funcţionarul public 

va întocmi o notă de constatare în care va prezenta acţiunile întreprinse şi rezultatele 

obţinute cu ocazia cercetărilor efectuate. 
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 În legătură cu inexistenţa veniturilor şi a bunurilor urmăribile, funcţionarul public va 

întocmi Referatul privind inexistenţa veniturilor şi a bunurilor urmăribile, 

document ce va sta la baza întocmirii Procesului-verbal de constatare a 

insolvabilităţii. 

4) După verificarea existenţei condiţiilor de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate 

a debitorului urmărit, pe baza documentelor existente în dosarul de insolvabilitate, 

funcţionarul public va întocmi Procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii şi 

Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate. Procesul-verbal de declarare 

a stării de insolvabilitate se întocmeşte în 3 exemplare, din care unul se păstrează la 

dosarul de executare, unul la compartimentul cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, 

iar celălalt se transmite debitorului declarat insolvabil. 

5) După declararea stării de insolvabilitate a debitorului urmărit, funcţionarul public va lua 

măsuri pentru trecerea creanţelor fiscale restante aflate la rolul nominal unic analizat într-

o evidenţă separată. În acest sens, funcţionarul public va întocmi Procesul-verbal de 

transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil. 

6) Creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate care nu au venituri 

sau bunuri urmăribile se scot din evidenţa curentă şi sunt trecute într-o evidenţă separată, 

iar aplicarea măsurilor de executare silită se întrerupe. 

7) Pentru obligaţiile fiscale principale înregistrate de debitorii insolvabili care nu au venituri 

sau bunuri urmăribile se datorează obligaţii fiscale accesorii până la data trecerii acestora 

în evidenţa separată, în conformitate cu prevederile art. 183 din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

8) După declararea stării de insolvabilitate a debitorului urmărit şi trecerea creanţelor fiscale 

din evidenţa curentă în evidenţa separată, funcţionarul public are obligaţia ca cel puţin o 

dată pe an să efectueze o investigaţie asupra stării acestui contribuabil. Investigaţia va fi 

similară cu cea efectuată la verificarea existenţei condiţiilor de constatare şi declarare a 

stării de insolvabilitate a debitorului. Această investigaţie nu constituie act de executare 

silită. 

9) În cazul în care se constată că debitorul declarat insolvabil a dobândit venituri sau bunuri 

urmăribile, funcţionarul public va lua măsurile necesare de trecere a creanţelor fiscale 

din evidenţa separată în evidenţa curentă. Pentru veniturile urmăribile identificate, 
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funcţionarul public va proceda la înfiinţarea popririi. În cazul identificării de bunuri 

urmăribile, funcţionarul public va întocmi Referatul privind necesitatea impunerii din 

punct de vedere fiscal. Referatul va fi adresat compartimentului de specialitate din 

cadrul instituţiei. După debitare, va lua măsuri de instituire a sechestrului. 

10) Trecerea creanţelor din evidenţa separată în evidenţa curentă se face prin întocmirea 

Procesului-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul 

declarat insolvabil. După valorificarea prin executare silită a bunurilor sau veniturilor 

identificate, creanţele fiscale rămase nestinse la plată vor fi trecute, din nou, în evidenţa 

separată destinată debitorilor declaraţi insolvabili care nu deţin bunuri sau venituri 

urmăribile prin întocmirea aceluiaşi proces-verbal anterior menţionat. 

11) Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili vor fi date la scădere în 

următoarele situaţii : 

 la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere  executarea silită. 

 pentru debitorul persoană fizică decedat şi pentru care nu există moştenitori care 

au acceptat succesiunea sau pentru persoana fizică declarată dispărută ori decedată 

prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti. 

 pentru debitorul persoană juridică radiat din Registrul Comerţului, după data la 

care respectiva persoană juridică a fost radiată din Registrul Comerţului, în baza 

încheierii de radiere a judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului 

Comerţului. 

12) În situaţia în care funcţionarul public constată îndeplinirea uneia dintre condiţiile de 

scădere din evidenţă a creanţelor înregistrate de debitorul declarat insolvabil, va proceda 

la întocmirea unui Procesului-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale. 

Scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate de persoana juridică radiată din 

Registrul Comerţului se face numai în baza încheierii de radiere a judecătorului delegat 

de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului. În cazul debitorului persoană fizică decedat 

sau declarat dispărut, scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale se face numai în baza 

certificatului de deces ori a hotărârii judecătoreşti prin care acesta a fost declarat dispărut 

ori decedat. În vederea scăderii din evidenţă a creanţelor fiscale, funcţionarul public va 

întocmi un Referat privind darea la scădere a creanţelor. Referatul va fi adresat 

compartimentului de specialitate din cadrul instituţiei. 
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13) În cazul în care, după data declarării stării de insolvabilitate a unui debitor, persoană 

fizică sau juridică, funcţionarul public constată îndeplinite condiţiile legale în materia 

atragerii răspunderii solidare, va face demersurile legale ce se impun, în conformitate cu 

prevederile art. 25 şi 26 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

14) Pentru toate documentele emise în cadrul activităţii de constatare şi declarare a stării de 

insolvabilitate a debitorului (până la trecerea în evidenţa separată) şi transmise către 

acesta sau către terţi cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, funcţionarul 

public va întocmi Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită pe care îl va 

înainta către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi în vederea debitării cheltuielilor de executare la rolul 

nominal unic al debitorului urmărit, în conformitate cu prevederile procedurii 

operaţionale P.O. Intocmirea procesului verbal privind cheltuielile de executare 

silită. În cazul documentelor ce se emit automat din aplicaţia informatică de gestionare 

a impozitelor şi taxelor locale, debitarea cheltuielilor la rolul nominal unic se va face 

înainte de emitere. 

15) Despre toate situaţiile create şi documentele întocmite, funcţionarul public va face 

menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând debitorii persoane fizice/juridice 

declaraţi insolvabili. 

16) La final, funcţionarul public va indexa Ordinul de serviciu, Somaţia însoţită de titlu 

executoriu, Referatul privind necesitatea impunerii din punct de vedere fiscal, Referatul 

privind darea la scădere a creanţelor, Nota internă privind necesitatea deschiderii 

succesiunii vacante, Nota internă privind necesitatea înscrierii creanţelor fiscale în 

tabloul creditorilor debitorului urmărit aflat în insolvenţă, Referatul privind inexistenţa 

veniturilor şi a bunurilor urmăribile, Procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii, 

Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate, Procesul-verbal de transfer al 

obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, Procesul-verbal de 

scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, precum şi toate adresele întocmite cu ocazia 

derulării procedurii de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate şi le va transmite 

compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Crt. 

Compartimentul 
(Postul) 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 Registratură  Î/Ex          

2 Primar  A         

3 Secretar   E        

4 Responsabil I.T.L.      R     

5 Compartiment Impozite si 
taxe pe linie de Urmărire 
şi executare silită 

  
    V/E    

6 

Compartiment Impozite si 
taxe pe linie Preluare-
Verificare-
Implementare/Remitere 
amenzi 

  

      

Î 

 

7 Compartiment Arhivare           Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea compartimentului Impozite si 

taxe cu atributii de Urmărire şi Executare silită somaţia însoţită de titlu executoriu, o 

înregistrează, o transmite către responsabilul I.T.L. şi Primar în vederea semnării, o 

ştampilează şi o remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea 

responsabilului I.T.L. Nota internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante 

şi Nota internă privind necesitatea înscrierii creanţelor fiscale în tabloul creditorilor 

debitorului urmărit aflat în insolvenţă, le înregistrează şi le transmite către Primar 

în vederea semnării, le ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite sit 

axe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din partea responsabilului 

I.T.L. Referatul privind necesitatea impunerii din punct de vedere fiscal/Referatul 

privind darea la scădere a creanţelor/Referatul privind inexistenţa veniturilor şi a 

bunurilor urmăribile, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării 

şi le remite către compartimentele implicate, primeşte din partea responsabilului 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
CONSTATAREA SI DECLARAREA 

STARII DE INSOLVABILITATE 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 23 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

116 

I.T.L. Procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii/Procesul-verbal de declarare a 

stării de insolvabilitate/Procesul-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate 

de debitorul declarat insolvabil/Procesul-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor 

fiscale, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le 

ştampilează şi le remite către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de 

Urmărire şi executare silită, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe 

cu atributii de Urmărire şi executare silită diverse adrese/ Somaţia însoţită de titlu 

executoriu/Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate/Procesul-verbal de 

scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate, semnate şi ştampilate şi le 

comunică destinatarului. 

9.1.1.2. Primarul– primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese, le 

semnează şi le remite către acelaşi compartiment. 

9.1.1.3. Secretarul– primeşte din partea compartimentului Registratură exemplarul 1 din 

Nota internă privind necesitatea deschiderii succesiunii vacante şi confirmă de 

primire pe exemplarul 2. 

9.1.1.4. Responsabil I.T.L.  – întocmeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către 

bugetul local ale persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zone şi o repartizează 

către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, 

primeşte somaţia însoţită de titlu executoriu de la compartimentul Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită, o semnează şi o remite către acelaşi 

compartiment, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de 

Urmărire şi Executare silită Procesul-verbal de constatare a insolvabilităţii, Procesul-

verbal de declarare a stării de insolvabilitate, Procesul-verbal de transfer al obligaţiilor 

fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi Procesul-verbal de scădere din 

evidenţă a obligaţiilor fiscale, le semnează şi le transmite către compartimentul 

Registratură, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de 

Urmărire şi executare silită Referatul privind necesitatea impunerii din punct de 

vedere fiscal, Referatul privind darea la scădere a creanţelor, Nota internă privind 

necesitatea deschiderii succesiunii vacante, Nota internă privind necesitatea înscrierii 

creanţelor fiscale în tabloul creditorilor debitorului urmărit aflat în insolvenţă, 

Referatul privind inexistenţa veniturilor şi a bunurilor urmăribile, le verifică şi le 
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transmite către compartimentul Registratură, coordonează şi verifică activitatea de 

constatare şi declarare a stării de insolvabilitate a debitorului urmărit. 

9.1.1.5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

primeşte Situaţia privind obligaţiile fiscale restante către bugetul local ale 

persoanelor fizice/juridice la data de ____ pe zona repartizată de la responsabilul 

I.T.L., identifică rolurile nominale unice fără bunuri urmăribile, întocmeşte Ordinul 

de serviciu/Referatul privind necesitatea impunerii din punct de vedere 

fiscal/Referatul privind darea la scădere a creanţelor/Nota internă privind necesitatea 

deschiderii succesiunii vacante/Nota internă privind necesitatea înscrierii creanţelor 

fiscale în tabloul creditorilor debitorului urmărit aflat în insolvenţă/Referatul privind 

inexistenţa veniturilor şi a bunurilor urmăribile/Procesul-verbal de constatare a 

insolvabilităţii/Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate/Procesul-verbal 

de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil/Procesul-

verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale/diverse adrese şi le transmite către 

responsabilul I.T.L., transmite Procesul-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale 

înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi Procesul-verbal de scădere din evidenţă 

a obligaţiilor fiscale, transmite către compartimentul Registratură în vederea 

comunicării către destinatar somaţia însoţită de titlu executoriu/diverse 

adrese/Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate, Procesul-verbal de 

scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale înregistrate, semnate şi ştampilate, consultă 

serviciul Recom online, face menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând debitorii 

persoane fizice/juridice declaraţi insolvabili, consultă dosarul de executare, 

indexează documentele şi le transmite către compartimentul Arhivare. 

9.1.1.6. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi – primeşte din partea compartimentului Impozite 

si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită Procesul-verbal de transfer al 

obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil şi Procesul-verbal de 

scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, operează scăderea la rolul nominal unic al 

debitorului urmărit din aplicaţia informatică şi semnează pentru efectuarea 

operaţiunii pe exemplarul de Procesul-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor 

fiscale. 
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9.1.1.7. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni 

în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice/juridice, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi Executare silită Ordinul de serviciu, Somaţia însoţită de titlu 

executoriu, Referatul privind necesitatea impunerii din punct de vedere fiscal, 

Referatul privind darea la scădere a creanţelor, Nota internă privind necesitatea 

deschiderii succesiunii vacante, Nota internă privind necesitatea înscrierii creanţelor 

fiscale în tabloul creditorilor debitorului urmărit aflat în insolvenţă, Referatul privind 

inexistenţa veniturilor şi a bunurilor urmăribile, Procesul-verbal de constatare a 

insolvabilităţii, Procesul-verbal de declarare a stării de insolvabilitate, Procesul-verbal 

de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil, Procesul-

verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, indexate şi le arhivează în 

Arhivă. 
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10. Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

 

 

INTOCMIREA PROCESULUI VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE 
EXECUTARE SILITA 

 

 

 

 

 

P.O. CIT 24 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Roman Mădălina 

Elena 

Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 
in cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 

editiei sau 
reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 

 

 

Jurist 

Roman 
Mădălina 

Elena 
 
 
 

Horhotă  
Costel 

16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 

 

 

Jurist 

Roman 
Mădălina 

Elena 
 
 
 

Horhotă  
Costel 

16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina 
Elena 

16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de întocmire a procesului-verbal privind 

cheltuielile de executare, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea 

realizării programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de întocmire a procesului-verbal privind cheltuielile de executare, 

inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de întocmire a 

procesului-verbal privind cheltuielile de executare. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de întocmire a procesului-verbal 

privind cheltuielile de executare. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de întocmire a procesului-verbal privind cheltuielile de executare. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de întocmire a procesului-verbal privind cheltuielile de executare se delimitează 

explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită ; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

 Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei ; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita ; 

 Registratură ; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi ;  
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedură civilă 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
INTOCMIREA PROCESULUI VERBAL 

PRIVIND CHELTUIELILE DE 
EXECUTARE SILITA 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CIT 24 Pagina ..... din ... 
Exemplar nr.: ........ 

 

129 

7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii 

activitatii, cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de întocmire a procesului-verbal 

privind cheltuielile de executare şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul 

compartimentului Impozite si taxe cu atributii de urmărire şi executare silită. 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Adeverinţă de confirmare a scrisorii recomandate, este emis de operatorul de 

corespondenţă. 

2. Raport de evaluare a bunului sechestrat, întocmit de evaluator. 

3. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, este emis în cadrul C.I.T. 

4. Tabelul centralizator cuprinzând procesele-verbale privind cheltuielile de 

executare silită întocmite, este emis în cadrul C.I.T. 

5. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, 

este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

Circuitul documentelor în cadrul activităţii de întocmire a procesului-verbal privind cheltuielile 

de executare este prezentat la pct. 9.1. 

 

8.3.Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 

dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 
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8.4.Modul de lucru 

 Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului. 

Sumele reprezentând cheltuieli de înscriere la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a 

creanţelor cuprinse în titlurile executorii emise de către organele fiscale sunt considerate cheltuieli de 

executare silită. 

Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabileşte de organul de executare, prin proces-verbal, 

care constituie titlu executoriu potrivit prevederilor Legii Nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, care are la bază documente privind cheltuielile efectuate. 

Cheltuielile de executare silită a creanţelor fiscale se avansează de organele de executare, din 

bugetul acestora. 

Cheltuielile de executare silită care nu au la bază documente care să ateste că au fost efectuate 

în scopul executării silite nu sunt în sarcina debitorului urmărit. 

Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită se fac venit la bugetul din care au 

fost avansate, cu excepţia sumelor reprezentând cheltuieli de executare silită a creanţelor fiscale 

administrate de Ministerul Finanţelor Publice, care se fac venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede 

altfel. 

În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt 

mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, conducătorul organului de executare poate 

aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de 

înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal. 

Cheltuielile de executare silită a creanţelor fiscale reprezintă totalitatea cheltuielilor necesare 

efectuării procedurii de executare silită, reprezentând plăţi ale unor servicii, cum ar fi: 

a. sumele reprezentând cheltuieli pentru comunicarea somaţiei şi a celorlalte acte 

procedural. 

b. sumele reprezentând cheltuieli de evaluare a bunurilor supuse executării. 

c. sumele reprezentând alte cheltuieli privind sechestrarea, ridicarea, manipularea, 

transportul, depozitarea, conservarea, precum şi culegerea fructelor etc., după caz. 

d. sumele reprezentând cheltuieli efectuate pentru administrarea bunurilor immobile. 
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e. remuneraţia custodelui sau a administratorului-sechestru. 

f. sumele reprezentând cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiei. 

g. alte cheltuieli necesare îndeplinirii procedurii de executare silită a creanţelor fiscal. 

 

Activitatea de întocmire a procesului-verbal privind cheltuielile de executare este structurată 

după cum urmează: 

1) În funcţie de etapa activităţii de executare silită în care se află debitorul urmărit, sunt 

considerate cheltuieli de executare următoarele : 

a) cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de urmărire a debitorului (cheltuieli 

privind comunicarea prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire 

a diverselor tipuri de adrese prin care se solicită de la terţi informaţii referitoare la 

debitorul urmărit). 

b) cheltuieli ocazionate de transmiterea către debitorul urmărit a somaţiei însoţită de 

titlu executoriu (cheltuieli privind comunicarea prin poştă cu scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire a somaţiei însoţită de titlu executoriu). 

c) cheltuieli ocazionate de înfiinţarea popririi (cheltuieli privind comunicarea prin 

poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire a adresei de înfiinţare a 

popririi, a adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, a 

înştiinţării popririi, a deciziei privind ridicarea măsurilor de executare silită, precum 

şi a diverselor adrese privind suspendarea/desfiinţarea popririi sau clarificarea unor 

aspecte apărute după înfiinţarea popririi). 

d) cheltuieli ocazionate de atragerea răspunderii solidare a terţului poprit cu debitorul 

urmărit (cheltuieli privind comunicarea prin poştă cu scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire a deciziei de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul 

urmărit şi a diverselor adrese privind clarificarea unor aspecte apărute după emiterea 

deciziei). 

e) cheltuieli ocazionate de instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau 

imobile proprietate a debitorului urmărit (cheltuieli privind comunicarea prin poştă 

cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire a procesului-verbal de sechestru 

asupra bunurilor mobile/imobile întocmit în lipsa debitorului urmărit, a deciziei 

privind ridicarea măsurilor de executare silită şi a diverselor adrese privind 
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înscrierea dreptului de gaj/ipotecă, solicitarea de informaţii privind drepturile reale 

şi sarcinile asupra bunurilor sechestrate, radiere inscripţie ipotecară sau gaj, 

cheltuieli  privind sechestrarea, ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, 

conservarea şi administrarea bunurilor imobile, cheltuieli privind remuneraţia 

custodelui sau a administratorului-sechestru etc.). 

f) cheltuieli ocazionate de evaluarea bunurilor mobile/imobile sechestrate (cheltuieli 

privind întocmirea raportului de evaluare a bunului sechestrat de către expertul-

evaluator agreat, cheltuieli privind comunicarea prin poştă cu scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire a adresei de înaintare a raportului de evaluare către 

debitorul urmărit şi a diverselor adrese în legătură cu clarificarea unor aspecte 

generate de efecuarea evaluării bunului sechestrat etc.). 

g) cheltuieli ocazionate de valorificarea bunurilor mobile şi/sau imobile sechestrate 

(cheltuieli cu efectuarea publicităţii vânzării, cheltuieli privind comunicarea prin 

poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire a adreselor de înştiinţare a 

creditorilor în legătură cu data organizării licitaţiei şi cu cea a distriburii preţului şi 

a diverselor adrese în legătură cu clarificarea unor aspecte generate de valorificarea 

bunurilor sechestrate etc.). 

2) Pentru cheltuielile de executare avansate în activitatea de urmărire şi executare silită a 

debitorului, funcţionarul public va întocmi în dublu exemplar Procesul-verbal privind 

cheltuielile de executare silită. Cheltuielile de executare vor fi debitate în aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale la rolul nominal unic al debitorului 

urmărit imediat ce au fost avansate din bugetul local. În acest sens, funcţionarul public va 

transmite o xerocopie conformă cu originalul după Procesul-verbal privind cheltuielile de 

executare silită către compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi în vederea debitării cheltuielilor de executare la rolul 

nominal unic al debitorului urmărit. 

3) La Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, funcţionarul public va anexa 

toate documentele care atestă efectuarea respectivelor cheltuieli (chitanţe, facturi, 

borderouri privind scrisorile recomandate cu confirmare de primire transmise către 

operatorul de corespondenţă etc.). 
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4) Despre toate situaţiile create şi documentele întocmite, funcţionarul public va face 

menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând procesele-verbale privind cheltuielile 

de executare silită întocmite. 

5) La final, funcţionarul public va indexa Adeverinţa de confirmare a scrisorii 

recomandate, Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, împreună cu 

toate documentele care atestă efectuarea respectivelor cheltuieli şi le va transmite 

compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII 

1 Registratură  Î/Ex       

2 Primar   A     

3 Responsabil I.T.L.    V    

4 
Compartiment Impozite si taxe pe linie de 
Urmărire şi executare silită 

 
   V/E   

5 
Compartiment Impozite si taxe pe linie de 
Preluare-Verificare-
Implementare/Remitere amenzi 

 
    

E 
 

6 Compartiment Arhivare        Ah 

 

9.1. Explicaţii 

9.1.1.1. Compartiment Registratură – primeşte din partea responsabilului I.T.L. Procesul-

verbal privind cheltuielile de executare silită, îl înregistrează, îl transmite către 

Primar. în vederea semnării, îl ştampilează şi îl remite către compartimentul 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită. 

9.1.1.2. Primarul – primeşte din partea compartimentului Registratură Procesul-verbal 

privind cheltuielile de executare silită, îl semnează şi îl remite către acelaşi 

compartiment. 

9.1.1.3. Responsabil I.T.L.  – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi executare silită Procesul-verbal privind cheltuielile de 

executare silită, îl verifică şi îl transmite către compartimentul Registratură, 

coordonează şi verifică activitatea de întocmire a procesului-verbal privind 

cheltuielile de executare silită. 

9.1.1.4. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

întocmeşte Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită şi îl transmite 

către responsabilul I.T.L., transmite către compartimentul Impozite si taxe cu 

atributii de Preluare-Verificare-Implementare/Remitere amenzi Procesul-verbal 
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privind cheltuielile de executare silită în vederea debitării, face menţiuni în Tabelul 

centralizator cuprinzând procesele-verbale privind cheltuielile de executare silită 

întocmite, consultă dosarul de executare, indexează documentele şi le transmite 

către compartimentul Arhivare. 

9.1.1.5. Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi – primeşte din partea compartimentului Impozite 

sit axe cu atributii de Urmărire şi executare silită Procesul-verbal privind cheltuielile 

de executare silită şi debitează la rolul nominal unic respectivele cheltuieli. 

9.1.1.6. Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face 

menţiuni în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de 

executare ale persoanelor fizice/juridice, primeşte din partea compartimentului 

Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi Executare silită Adeverinţa de confirmare 

a scrisorii recomandate, Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, 

împreună cu toate documentele care atestă efectuarea respectivelor cheltuieli, 

indexate şi le arhivează în Arhivă. 
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10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  
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P.O. CIT 25 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, 
a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

 

Data 

 

 

Semnatura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Roman Mădălina 

Elena 

Responsabil 
Impozite si 

taxe 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Presedinte 
Comisie 
SCIM 

16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
ELIBERAREA SI DISTRIBUIREA 

SUMELOR REALIZATE PRIN 
EXECUTARE SILITA 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

 
Cod: P.O.CIT 25 Pagina ..... din ... 

Exemplar nr.: ........ 
 

141 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

Editia/ revizia 
in cadrul editiei 

Componenta 
revizuita 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplica prevederile 

editiei sau 
reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 X X 01.02.2017 

2.2. Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 
cadrul editiei procedurii operationale  

 

Scopul 
difuzarii 

Exem
plar 
nr. 

Comp. Functia 
Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.2. 
Informare 
/ Aprobare 

1  Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3. Evidenta 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.4. Verificare 1 
Comisie 
SCIM 

Presedinte Moscu Ioan 16.04.2018  

3.5. Arhivare 1 
Impozite 
si Taxe 

Responsabil 
Roman 

Mădălina Elena 
16.04.2018  

3.6. 
Alte 

scopuri 
- - - - - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

4.1. Procedura este elaborată pentru a stabili modul de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin 

executare silită, compartimentele şi persoanele implicate în realizarea activităţii, în vederea realizării 

programului de încasări. 

 

4.2 Asigură continuitatea activităţii de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin executare silită, 

inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. 

 

4.3 Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii de eliberare şi 

distribuire a sumelor realizate prin executare silită. 

 

4.4 Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin pentru audit sau alte organisme 

abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru primar in luarea deciziilor referitoare la acţiunile desfăşurate 

în cadrul Compartimentului Impozite si Taxe privind activitatea de eliberare şi distribuire a sumelor 

realizate prin executare silită. 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirii) activitatii la care se refera procedura operationala 

 Prezenta procedură stabileşte în mod unitar, în cadrul organizaţiei, modul de desfăşurare a 

activităţii de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin executare silită. 

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică 

 Activitatea de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin executare silită se delimitează 

explicit de celelalte activităţi din cadrul entităţii publice. 

 

5.3 Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată. 

Activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 activitatea de încasare a creanţelor fiscale; 

 activitatea de debitare/scădere a diferitelor obligaţii fiscale; 

 activitatea de preluare-verificare-implementare/remitere amenzi; 

 activitatea de constatare, impunere, verificare şi inspecţie fiscală în legătură cu sursele 

impozabile şi cu orice fel de venituri ale bugetului local ; 

 activitatea de urmărire şi executare silită. 

Activităţile care depind de activitatea definită prin prezenta procedură sunt:  

 activitatea de urmărire şi executare silită ; 

 activitatea de încasare a crenţelor fiscale. 
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5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 

activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii: 

Compartimentele furnizoare de date pentru activitatea definită prin prezenta procedură sunt : 

 Registratură; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi; 

 Serviciul Public  Comunitar Local/Judeţean de Evidenţă a Persoanei ; 

 Alte compartimente specializate în emiterea sau preluarea, verificarea şi înregistrarea în 

evidenţa curenta a diverselor titluri de creanţă devenite executorii prin expirarea 

termenului de plată a obligaţiilor fiscale menţionate în cuprinsul lor; 

 

Compartimentele beneficiare de rezultatele activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita; 

 

 Compartimentele implicate în procesul activităţii definită prin prezenta procedură sunt: 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmarire si executare silita ; 

 Registratură ; 

 Compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Preluare-Verificare-

Implementare/Remitere amenzi ;  
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6. Documente de referinta 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal 

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

 Ordin 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 

impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 

fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul 

dezvoltării regionale si administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 

tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de către organele fiscale 

locale 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ; 

 Codul de procedură civilă 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale consiliului local,  

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor; 
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7. Definitii si prescurtari 

7.1. Definiții 

 Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie 

urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii 

activitatii, cu privire la aspectul procesual. 

 Editie a unei procedure operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei 

proceduri   operationale, aprobata si difuzata. 

 Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alteie 

asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii 

operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

PO Procedură Operaţională 

CIT Compartiment Impozite si taxe 

R Repartizare 

E elaborare 

V verificare 

I inregistrare 

Ex expediere 

Av Avizare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 
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8. Descrierea procedurii 

8.1.Generalităţi 

Prezenta procedură urmăreşte descrierea clară a activităţii de eliberare şi distribuire a sumelor 

realizate prin executare silită şi este aplicabilă pentru toţi funcţionarii publici din cadrul 

compartimentului Impozite si taxe cu atributii de urmărire şi executare silită. 

8.2.Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

1. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea 

impozitelor şi taxelor locale (model 2016 ITL – 030), este emis în cadrul C.I.T. 

2. Ordin de serviciu (model 2016 ITL – 031), este emis în cadrul C.I.T. 

3. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile (model 2016 ITL – 049), 

este emis în cadrul C.I.T. 

4. Aviz de garanţie iniţial, formular descărcat de pe site-ul www.mj.romarhiva.ro . 

5. Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile (model 2016 ITL – 050), 

este emis în cadrul C.I.T.  

6. Extras de informare din Cartea Funciară, este emis de Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară . 

7. Certificat de sarcini, este emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . 

8. Încheiere privind intabularea inscripţiei ipotecare, este emis de Biroul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară . 

9. Încheiere privind notarea sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi 

Inscripţiuni Imobiliare, este emis de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară . 

10. Raport de evaluare a bunului sechestrat, întocmit de evaluator. 

11. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile, este emis în cadrul C.I.T. 

12. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile, este emis în cadrul C.I.T. 

13. Proces-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea pentru bunuri 

mobile/imobile, este emis în cadrul C.I.T. 
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14. Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu, este 

emis în cadrul B.U.I.Ex. 

15. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile, este emis în cadrul C.I.T. 

16. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de 

bunuri, este emis în cadrul C.I.T.. 

17. Document de vânzare cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate, este emis în 

cadrul C.I.T. 

18. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile, este emis în cadrul C.I.T. 

19. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de 

bunuri, este emis în cadrul C.I.T. 

20. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită, este emis în cadrul C.I.T. 

21. Referatul privind calculul actualizat al accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale 

principale menţionate în titlul executoriu, este emis în cadrul C.I.T. 

22. Factura de executare silită. 

23. Proces-verbal de predare-primire a bunului adjudecat, este emis în cadrul C.I.T. 

24. Referatul privind eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare 

silită, este emis în cadrul C.I.T. 

25. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare 

silită, este emis în cadrul C.I.T. 

26. Referatul privind calculul sumele de bani rămase în urma efectuării distribuirii, 

este emis în cadrul C.I.T. 

27. Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor 

fizice/juridice, este emis în cadrul C.I.T. 

28. Registrul de evidenţă al dosarelor de executare ale persoanelor fizice/juridice, 

este întocmit şi gestionat în cadrul C.I.T. 

 

8.2.2. Circuitul documentelor 

 Circuitul documentelor în cadrul activităţii de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin 

executare silită este prezentat la pct. 9.1. 
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8.3.Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale: birouri, scaune, linie telefonică, conexiune Internet, aplicaţia 

informatică de gestionare a impozitelor şi taxelor locale, echipamente informatice (calculatoare 

personale, imprimante, copiator), consumabile (hârtie, plicuri, cartuşe pentru imprimante, 

dosare, alte rechizite necesare), acces la baza de date RECOM Online, reţea de calculatoare 

personale. 

8.3.2. Resurse umane: responsabil compartiment Impozite si Taxe. 

8.3.3. Resurse financiare: necesare susţinerii resurselor specificate la punctele 8.3.1. si 8.3.2. 

prevăzute în bugetul local aprobat. 

 

 

8.4.Modul de lucru 

 Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă totalitatea sumelor încasate 

după comunicarea somaţiei prin orice modalitate prevăzută de Legea Nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alineatului 

precedent, mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, 

în ordinea vechimii. 

Prin excepţie de la prevederile alineatului precedent, în cazul sumelor realizate prin plată sau 

compensare, stingerea se face în modul următor: 

Plăţile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor, trezoreriilor şi al altor 

instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de plată. 

Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, taxă, 

contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări de întârziere. 

Dispoziţiile art. 1093 din Codul civil se aplică în mod corespunzător. 

În cazul stingerii prin plată a obligaţiilor fiscale, momentul plăţii este : 

a. în cazul plăţilor în numerar, data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau 

persoanele abilitate de organul fiscal. 
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b. în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, data poştei, înscrisă pe mandatul poştal. 

c. în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, data la care băncile debitează contul 

plătitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informaţie 

este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituţia bancară iniţiatoare, 

potrivit reglementărilor specifice în vigoare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 177 

din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, data putând fi dovedită prin 

extrasul de cont al contribuabilului. 

 În cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a fost efectuată 

tranzacţia, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia; procedura şi categoriile 

de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite prin 

intermediul cardurilor bancare se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală. 

 Pentru obligaţiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale mobile, data înregistrării la 

organul competent a documentului sau a actului pentru care s-au depus şi anulat timbrele datorate 

potrivit legii. 

Pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile 

subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din documentele de 

plată întocmite de acesta şi va considera valabilă plata de la momentul efectuării acesteia, în suma şi 

din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia debitării contului acestuia şi a 

creditării unui cont bugetar. 

Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi de către celelalte autorităţi 

publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale. 

Cererea poate fi depusă în termen de 5 ani, sub sancţiunea decăderii. Termenul începe să curgă 

de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata. 

Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 

reprezentând creanţe fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se 

sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau 

care este distribuită de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în 

următoarea ordine : 
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a. sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligaţiei fiscale 

pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată, precum şi dobânda sau majorarea de 

întârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată, 

împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată pe perioada 

amânării, în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte 

în luna curentă, precum şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea 

valabilităţii înlesnirii acordate. 

b. toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi obligaţiile fiscale 

accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată, se 

aplică prevederile art. 263 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

c. sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru 

care s-a aprobat eşalonarea, până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la 

concurenţa cu suma achitată, după caz, precum şi suma amânată la plată împreună cu 

dobânda sau majorarea de întârziere datorată pe perioada amânării, după caz. 

d. obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului. 

Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel : 

a. în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale. 

b. în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite 

de organele competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. 

c. în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru 

diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. 

Dacă suma ce reprezintă atât creanţa fiscală, cât şi cheltuielile de executare este mai mică decât 

suma realizată prin executare silită, cu diferenţa se va proceda la compensare, potrivit art. 167 din Legea 

Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sau se restituie, la cerere, debitorului, după caz. 

Despre sumele de restituit debitorul va fi înştiinţat de îndată. 

În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi creditori sau când până la eliberarea 

ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus şi alţi creditori titlurile lor, organele prevăzute la 

art. 220 din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală vor proceda la distribuirea sumei 

potrivit următoarei ordini de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel : 
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a. creanţele reprezentând cheltuielile de orice fel, făcute cu urmărirea şi conservarea 

bunurilor al căror preţ se distribuie. 

b. creanţele reprezentând salarii şi alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite 

şomerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru întreţinerea şi îngrijirea copiilor, pentru 

maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 

refacerea sau întărirea sănătăţii, ajutoarele de deces, acordate în cadrul asigurărilor 

sociale de stat, precum şi creanţele reprezentând obligaţia de reparare a pagubelor 

cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. 

c. creanţele rezultând din obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru copii sau de plată a altor 

sume periodice destinate asigurării mijloacelor de existenţă. 

d. creanţele fiscale provenite din impozite, taxe, contribuţii şi din alte sume stabilite potrivit 

legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurărilor 

sociale de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale. 

e. creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat. 

f. creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietăţii 

publice prin fapte ilicite. 

g. creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, prestări de servicii 

sau executări de lucrări, precum şi din chirii sau arenzi. 

h. creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale. 

i. alte creanţe. 

Pentru plata creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu prevede altfel, suma 

realizată din executare se repartizează între creditori proporţional cu creanţa fiecăruia. 

Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii şi care îndeplinesc condiţia de publicitate 

sau posesie a bunului mobil au prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea Nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, la distribuirea sumei rezultate din vânzare faţă de alţi creditori care 

au garanţii reale asupra bunului respectiv. 

Accesoriile creanţei principale prevăzute în titlul executoriu vor urma ordinea de preferinţă a 

creanţei principale. 

Dacă există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi 

reale, despre care organul de executare a luat cunoştinţă în condiţiile art. 239 alin. (6) şi ale art. 242 alin. 

(9) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la distribuirea sumei rezultate din 
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vânzarea bunului, creanţele lor vor fi plătite înaintea creanţelor prevăzute la art. 258 alin. (1) lit. c) din 

acelaşi act normativ. În acest caz, organul de executare este obligat să îi înştiinţeze din oficiu pe 

creditorii în favoarea cărora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea preţului. 

Creditorii care nu au participat la executarea silită pot depune titlurile lor în vederea participării 

la distribuirea sumelor realizate prin executare silită, numai până la data întocmirii de către organele de 

executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume. 

Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea 

unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare va proceda, după caz, la 

eliberarea sau distribuirea sumei, cu înştiinţarea părţilor şi a creditorilor care şi-au depus titlurile. 

Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de executorul 

fiscal de îndată într-un proces-verbal, care se va semna de toţi cei îndreptăţiţi. 

Cel nemulţumit de modul în care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executarea silită poate cere executorului fiscal să consemneze în procesul-verbal obiecţiile sale. 

După întocmirea procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executare silită, niciun creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea sumelor rezultate 

din executarea silită. 

 

Activitatea de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin executare silită se desfăşoară în 

mai multe etape, după cum urmează : 

1) După întocmirea Procesului-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile sau a 

Procesului-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de 

bunuri şi după încasarea preţului obţinut la vânzarea prin licitaţie publica, funcţionarul 

public va proceda la întocmirea Procesului-verbal privind calculul sumelor prevăzute 

prin titlul executoriu şi a Procesului-verbal privind cheltuielile de executare silită. 

2) În cazul în care există creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipotecă sau 

alte drepturi reale, despre care funcţionarul public a luat cunoştinţă cu ocazia institurii 

sechestrului sau consultând Extrasul de Carte Funciară sau Avizul de Garanţie Iniţial, se 

va întocmi şi transmite o adresă către fiecare din aceştia prin care vor fi invitaţi să participie 

la distribuirea preţului. 

3) În vederea întocmirii Procesului-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul 

executoriu, funcţionarul public va întocmi Referatul privind calculul actualizat al 
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accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale menţionate în titlul executoriu. 

Referatul va fi adresat Primarului. După aprobarea referatului, funcţionarul public va 

întocmi Procesul-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu. 

4) Funcţionarul public va întocmi Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită 

în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale P.O. Intocmirea procesului 

verbal privind cheltuielile de executare silita. 

5) Pentru a cuantifica valoarea totală actualizată a obligaţiilor fiscale datorate de debitorul 

urmărit, funcţionarul public va însuma valoarea creanţelor din următoarele documente : 

a) Titlu executoriu (documentul în baza căruia s-a declanşat procedura de executare 

silită). 

b) Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu. 

c) Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită. 

6) După trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii în cont a sumei reprezentând 

preţul de adjudecare şi după identificarea creanţelor fiscale ce urmează a fi stinse şi 

consultarea eventualelor titluri executorii transmise de diverşi creditori ai debitorului 

urmărit în vederea participării la distribuirea preţului, funcţionarul public va proceda la 

eliberarea şi distribuirea preţului şi va întocmi Referatul privind eliberarea şi 

distribuirea sumelor realizate prin executare silită. Referatul va fi adresat Primarului 

După aprobare, se va întocmi Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea 

sumei rezultate din executare silită. 

7) Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită se 

va semna de toţi cei îndreptăţiţi. 

8) La eliberarea şi distribuirea sumei rezultată din executare silită, funcţionarul public va avea 

în vedere respectarea strictă a ordinii de preferinţă menţionată la art. 258 din Legea Nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. În oricare caz, primele creanţe ce vor fi stinse 

vor fi cele de natura cheltuielilor de executare menţionate în Procesul-verbal privind 

cheltuielile de executare silită. 

9) Imediat după stingerea cheltuielilor de executare, se vor stinge acele creanţe pentru care 

există drepturi de gaj, ipotecă sau alte drepturi reale care îndeplinesc condiţia de 

publicitate, despre care organul de executare a luat cunoştinţă. Prioritatea este dată de 

rangul ipotecii sau gajului. În continuare, se va respecta ordinea de preferinţă anterior 
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menţionată. Pentru plata creanţelor care au aceeaşi ordine de preferinţă, dacă legea nu 

prevede altfel, suma realizată din executare se repartizează între creditori proporţional cu 

creanţa fiecăruia. 

10) Cel nemulţumit de modul în care se face eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executarea silită poate cere executorului fiscal să consemneze în procesul-verbal obiecţiile 

sale. 

11) După întocmirea Procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate 

din executare silită niciun creditor nu mai este în drept să ceară să participe la distribuirea 

sumelor rezultate din executarea silită. 

12) Stingerea creanţelor fiscale se efectuează distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi 

alte sume datorate bugetului local sau acelui tip de buget aferent creanţelor diverşilor 

creditori care au transmis titluri executorii în vederea participării la eliberarea şi 

distribuirea sumei rezultată din executarea silită. În acest sens, funcţionarul public din 

cadrul compartimentului Urmărire şi executare silită va transmite Procesul-verbal 

privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită către 

compartimentul de specialitate în vederea efectuării viramentelor în conturile menţionate. 

După efectuarea viramentelor, xerocopii ale documentelor de plată vor fi anexate de către 

funcţionarul public la dosarul de executare al debitorului urmărit. 

13) Dacă, în urma eliberării şi distribuirii sumelor realizate prin executare silită, se 

îndestulează toţi creditorii şi mai rămân sume, funcţionarul public va întocmi Referatul 

privind calculul sumele de bani rămase în urma efectuării distribuirii. Referatul va fi 

adresat compartimentului de specialitate în vederea efectuării restituirii către debitorul 

urmărit. 

14) Despre toate situaţiile create şi documentele întocmite, funcţionarul public va face 

menţiune în Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor 

fizice/juridice. 

15) La final, funcţionarul public va indexa Ordinul de serviciu, Procesul-verbal de sechestru 

asupra bunurilor mobile, Aviz de garanţie iniţial, Procesul-verbal de sechestru asupra 

bunurilor imobile, Extras de informare din Cartea Funciară, Certificatul de sarcini, 

Încheierea privind intabularea inscripţiei ipotecare, Încheierea privind notarea sechestrului 

în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare, Raportul de evaluare a 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
ELIBERAREA SI DISTRIBUIREA 

SUMELOR REALIZATE PRIN 
EXECUTARE SILITA 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

 
Cod: P.O.CIT 25 Pagina ..... din ... 

Exemplar nr.: ........ 
 

157 

bunului sechestrat, Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile, Anunţul privind 

vânzarea pentru bunuri imobile, Procesul-verbal de afişare a anunţului privind vânzarea 

pentru bunuri mobile/imobile, Procesul-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin 

titlul executoriu, Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile, Procesul-verbal de 

licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, Procesul-verbal de 

adjudecare pentru bunuri mobile, Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau 

pentru ansambluri de bunuri, Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, 

Referatul privind calculul actualizat al accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale 

menţionate în titlul executoriu, Factura de executare silită, Procesul-verbal de predare-

primire a bunului adjudecat, Referatul privind eliberarea şi distribuirea sumelor realizate 

prin executare silită, Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executare silită, Referatul privind calculul sumele de bani rămase în urma efectuării 

distribuirii, precum şi toate adresele întocmite cu ocazia derulării procedurii de executare 

silită şi le va transmite compartimentului Arhivare în vederea arhivării. 
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9. Responsabilitati 

Nr. 
Cr
t. 

Compartimentul (Postul) I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Registratură  Î/Ex         

2 Primar  A        

3 Responsabil I.T.L..      V    

4 
Compartiment Impozite si taxe 
pe linie de Urmărire şi 
executare silită 

  
    V/E   

5 Compartiment Arhivare          Ah 

 

9.1. Explicaţii 

1) Compartiment Registratură – primeşte din partea responsabilului I.T.L. Referatul 

privind calculul actualizat al accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale 

menţionate în titlul executoriu/Referatul privind eliberarea şi distribuirea sumelor 

realizate prin executare silită/Referatul privind calculul sumele de bani rămase în urma 

efectuării distribuirii/Procesul-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul 

executoriu/Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită, le înregistrează, le 

transmite către Primar în vederea semnării, le ştampilează şi le remite către 

compartimentul Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită, primeşte din 

partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită 

diverse adrese/Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din 

executare silită, le înregistrează, le transmite către Primar în vederea semnării, le 

ştampilează şi le remite către acelaşi compartiment, primeşte din partea 

compartimentului Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită diverse 

adrese/Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare 

silită înregistrate, semnate şi ştampilate şi le comunică destinatarului. 
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2) Primarul– primeşte din partea compartimentului Registratură diverse adrese/Procesul-

verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită, le 

semnează şi le remite către acelaşi compartiment. 

3) Responsabil I.T.L.  – primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu atributii 

de Urmărire şi Executare Silită Referatul privind calculul actualizat al accesoriilor 

aferente obligaţiilor fiscale principale menţionate în titlul executoriu/Referatul privind 

eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită/Referatul privind calculul 

sumele de bani rămase în urma efectuării distribuirii/Procesul-verbal privind calculul 

sumelor prevăzute prin titlul executoriu/Procesul-verbal privind cheltuielile de executare 

silită, le verifică şi le remite către compartimentul Registratură, coordonează şi verifică 

activitatea de eliberare şi distribuire a sumelor realizate prin executare silită. 

4) Compartiment Impozite si taxe cu atributii de Urmărire şi executare silită – 

întocmeşte Referatul privind eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare 

silită/Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare 

silită, şi le remite către responsabilul I.T.L., întocmeşte diverse adrese/Referatul privind 

calculul actualizat al accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale menţionate în 

titlul executoriu/Referatul privind calculul sumele de bani rămase în urma efectuării 

distribuirii/Procesul-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul 

executoriu/Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită şi le transmite către 

responsabilul I.T.L., transmite către compartimentul Registratură în vederea 

comunicării către destinatar diverse adrese/Procesul-verbal privind eliberarea sau 

distribuirea sumei rezultate din executare silită înregistrate, semnate şi ştampilate, face 

menţiuni în Tabelul centralizator cuprinzând sechestrele aplicate persoanelor 

fizice/juridice, consultă dosarul de executare, indexează documentele şi le transmite 

către compartimentul Arhivare. 

5) Compartiment Arhivare – asigură accesul la dosarele de executare şi face menţiuni 

în Registrul de evidenţă al persoanelor care au consultat dosarele de executare ale 

persoanelor fizice/juridice, primeşte din partea compartimentului Impozite si taxe cu 

atributii de Urmărire şi Executare silită Ordinul de serviciu, Procesul-verbal de sechestru 

asupra bunurilor mobile, Aviz de garanţie iniţial, Procesul-verbal de sechestru asupra 

bunurilor imobile, Extras de informare din Cartea Funciară, Certificatul de sarcini, 
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Încheierea privind intabularea inscripţiei ipotecare, Încheierea privind notarea 

sechestrului în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare, Raportul de 

evaluare a bunului sechestrat, Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile, Anunţul 

privind vânzarea pentru bunuri imobile, Procesul-verbal de afişare a anunţului privind 

vânzarea pentru bunuri mobile/imobile, Procesul-verbal privind calculul sumelor 

prevăzute prin titlul executoriu, Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile, 

Procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, 

Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile, Procesul-verbal de adjudecare 

pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri, Procesul-verbal privind 

cheltuielile de executare silită, Referatul privind calculul actualizat al accesoriilor 

aferente obligaţiilor fiscale principale menţionate în titlul executoriu, Factura de 

executare silită, Procesul-verbal de predare-primire a bunului adjudecat, Referatul 

privind eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită, Procesul-verbal 

privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită, Referatul privind 

calculul sumele de bani rămase în urma efectuării distribuirii, după caz, indexate şi le 

arhivează în Arhivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNA PRISACANI 

JUDETUL IAȘI 
 
 

COMPARTIMENTUL 
IMPOZITE SI TAXE 

PROCEDURA OPERATIONALĂ 
ELIBERAREA SI DISTRIBUIREA 

SUMELOR REALIZATE PRIN 
EXECUTARE SILITA 

Ediţia: 1 
Nr. de exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

 
Cod: P.O.CIT 25 Pagina ..... din ... 

Exemplar nr.: ........ 
 

161 

10.  Formulare 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 

Anexa 1  
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11. Cuprins 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operationale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

 Coperta   

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala  

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Anexe, inregistrari, arhivari  

11. Cuprins  

 
 


