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                                                    PROCES-VERBAL  

                                   de numire a administratorului sechestru 
încheiat astăzi ........................ora...........luna ........................... anul………….. 

 

În baza art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003   privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, având în vedere că debitorul1' ………………………………………………………………………………………………… 

cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ ...................................... judeţul ................................................... codul poştal ....................... , municipiul/ 

oraşul/comuna ........................................... , satul/sectorul  ...................................... , str ............................................................................. , nr ........... , 

bl ............ , sc ......... , et ........, ap ......... , identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ............. nr ................. , C.I.F.*' ................................................. , 

tel./fax ................................... , e-mail  ............................................................. , în baza titlului executoriu ............................/ ......................  emis 

de………………………………………………………………………………………. are următoarele obligaţii de plată: 
 

Natura obligaţiei fiscale '      Titlul executoriu nr./dată2 
Cuantumul sumei datorate3' (lei) 

   

   

   

   

Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat somaţia nr ......................................... / ................. , 

pentru stingerea creanţei fiscale s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de 

rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile / bunuri 

imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr./data5) ............................................................................................................  

 .................................................................................... constând în: 

a) clădire având suprafaţa construită desfăşurată de ............................ m4, compusă din ..............................................................................  

şi construită din .............................................................................................. , situată în localitatea ............................................................................. , 

str ......................................................................................................... , nr ......... , deţinută în baza5' ............................................................................ , 

înscrisă în CF nr ................................................. nr. top............................................................. evaluată la suma de ............................................ lei. 

b) teren6' ......................................................... în suprafaţă de. .............. m7, situat în localitatea ...............................................................  

str.... ........... : ............................................................................... , nr! ........ , înregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20    TIPUL .................... , 

VOL  .......... , POZIŢIA NR ....................... , parcela .................. , deţinut în baza8' înscris în CF nr ...............................................................  nr. top 

 ..............................................................evaluat la suma de .......................................................... lei. 

c) alte bunuri imobile (fructe neculese si recolte prinse de rădăcini).............................................................................................................  

d) bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) ................................ :....: ..............................................................................  

Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeşte administrator sechestru ............................................................................................  

din localitatea ...................................................................... , str ........................................................................... , nr ........... , bloc ...... , sc ........ap ....... , 

C.I.F.*'..... ....................................................  

În cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul fiscal va fixa o 

indemnizaţie administratorului sechestru ţinând seama de activitatea depusă. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de 

executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului sechestru. 

Executor fiscal 

L S ................................................................  
(prenumele, numele şi semnătura) 

Legitimaţia nr ..........................  

Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat 

cunoştinţă de obligaţiile pe care le am. 

Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în art. 155 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în normele metodologice date în aplicarea 

acesteia.  

 

Administratorul sechestru, 

L.S…………………………………….. 
 
Prezentul înscris conține date cu caracter personal ce intra sub protectia Regulamentului ( UE) 2016/679. Persoanele vizate 

carora li se adreseaza prezentul înscris, precum și terțele persoane care intra în posesia acestuia au obligatia de a proteja, conserva și 
folosi datele cu caracter personal în condițiile prevazute de Regulamentul ( UE) 2016/679. 

 
1) Nume şi prenume/ denumire; 

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 21 Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, amenda 

sau a creanţei fiscale accesorii, după caz; 

³ În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii; 
4Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia obligaţiilor de plată provenite accesorii si amenzi. 
5 În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 

 
6 Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului, precum şi autoritatea emitentă. 
7 Se va menţiona felul terenului. 

 

 

  


