
            

ROMÂNIA 

Județul Prahova/Municipiul Ploiești 

Serviciul Public Finanțe Locale 

      Nr. înregistrare contribuabil (dacă este cazul) 

Nr. ........../……/20….              Nr. …..……/……/20…. 

Cod SIRUTA  130534           

Codul de identificare fiscală13662794        

B-dul Independenței nr. 16/tel 0372.133873 

Fax: 0244.546711/e-mail: spfl@ploiesti.ro  

 
APROBAT, 

Conducătorul organului fiscal local,  

 

L.S.………………………………… 

(prenumele, numele şi semnătura) 
 

 
PROCES-VERBAL 

pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite 

încheiat astăzi ............. luna ...................... anul ............ 

 

 
În temeiul art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

stingerea creanţelor fiscale1………................................................................................................................................. ............................. 

................................................................................ faţă de  debitorul2……….…………………………….................................... domiciliat 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.3.................................................., 

astfel cum au fost specificate în titlurile executorii nr./data4..............................…………………............................................................ emise de 

......................................................................., în sumă totală de .............................. lei, pentru care s-a început procedura de executarea silită, din 

care rămase de recuperat5..................................................................................................................................................................................................... 

 Titluri executorii emise pentru alte creanţe fiscale: ..........................................................................................................................  
Întrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligaţiile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia, se efectuează trecerea în 

proprietatea publică a statului a bunurilor imobile înscrise în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile ..................../.......................... 

întocmit de …………………………….…………………..................................................... care se anexează la prezentul proces-verbal. 

a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren) 

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

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

b) Descrierea sumară…………....................................................................................................................................................... ... 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

c) Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile ............................................................................... 

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

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

d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea in proprietatea publica a statului ………………….....…. lei 

e) Suma total obligaţii fiscale ………………........................................................ lei 

f) Diferenţa din care: 

- obligaţii fiscale ramase de recuperat (e - d ) ..............……………....…….................... lei 

- suma rămasă în plus care urmează a fi regularizată conform dispoziţiilor legale în vigoare (d - e) ................................................... lei 

Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidenţele Biroului de Carte funciară) ........................ 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în baza Deciziei ......................../.......................... a comisiei din cadrul ....................... ....... 

....……………………………………………….. în ......... exemplare. 

În conformitate cu prevederile art. 263 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prezentul proces verbal 

constituie titlu de proprietate. 
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. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri 

de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

 

 

 

Executor fiscal                Debitor, 

L.S.…………………………………    .………………………………… 

         (prenumele, numele şi semnătura)                           (prenumele, numele şi semnătura) 
 

                                                            

 

                                                 
1  Impozite, taxe, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora; 
2  Nume şi prenume/denumire; 
3  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); . 
4  În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii; 
5  Se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora. 
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