
            

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BRAȘOV 

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 

Serviciul VENITURI BUGETARE 

      Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul) 
Nr. ........../……/20….              Nr. …..……/……/20…. 

Cod SIRUTA: 40287           

Codul de identificare fiscală: 4384419        

Adresă: str. Republicii, nr. 3, 0268-211313  

 
 
 
 

PROCES-VERBAL  
privind cheltuielile de executare silită nr……………. 

 

 

 
În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale în sarcina debitorului
 1
……………………………… 

…….…………...……………………..………............………………………, cu domiciliul fiscal 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
2
................................................, tel./fax......................................, e-mail ……………………………………, 

în baza titlului executoriu nr./data
3
……………………………………….……………...........…………………..., 

emis de ….………………………......................................, s-a aplicat procedura de executare silită pentru care 

s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare: 

Natura cheltuielilor 

de executare 

Denumirea documentului justificativ,  

numărul şi dată 
Suma (lei) 

   

   

   

   

   

TOTAL   
 

În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu. 

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. 

 

Data emiterii ………………….  

 

 

 

 

Conducătorul organului fiscal local              Executor fiscal 

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

      
                                                                                                  
         
   

                                                 
1  Prenume şi nume /denumire; 
2  Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz);   
3 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 

Anexa nr. 4 

Model 2016 ITL 058 

 


