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PROCES-VERBAL 

privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită 
încheiat astăzi …… luna ………………… anul ………orele …… 

 

 

 
În temeiul art. 259 alin.(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale faţă de 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.F2..................................................., 

tel./fax........................................., e-mail ……………………………………, în sumă de ……………………….lei, 

specificate în titlul executoriu nr./data3............................................................................................................................................. 

...................................................................................., emis de ....……………...........................................…..………………….., 

s-a procedat la aplicarea măsurilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de …………………….............lei, la data 

de …………………………… . 

S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus 

titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:  
      

Nr. 

crt. 

Numele sau denumirea 

creditorului 

Domiciliul  

 fiscal 

Natura creanţei 

şi titlul 

care o constată 

Cuantumul 

creanţei 

Suma distribuită/ 

nr. cont  

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

     

      
 

Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silită, persoanele prezente formulează 

următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: ..................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. ................... 

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. 260-261 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

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

    
Conducătorul organului fiscal local         Creditorii prezenţi la distribuire 

 

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

 

        ........…………………………………......... 
                            (prenumele, numele şi semnătura) 

 
1 Nume şi prenume/denumire; 
2 Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc. 
3 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/si s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii; 

 
 

Anexa nr. 5 

Model 2016 ITL 059 



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. 
 

      Alte persoane prezente la distribuire 
        ...........…………………………………......... 

                                                                                                                                      (prenumele, numele şi semnătura) 

 

Executor fiscal 
          L.S.…………………………………......... 

          (prenumele, numele şi semnătura) 


