
ROMÂNIA
Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local

Cod SIRUTA
Codul de identificare fiscală: …………........… Nr. ........../….…/20……..
Adresă
Cont IBAN
Tel/fax/e-mail

APROBAT,
Conducătorul organului fiscal local,
L.S. …………………………………

(prenumele, numele și semnătura)

DECIZIE
de instituire a măsurilor asigurătorii

Emisă în temeiul art. 213 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la
debitorul …………………………...............................................…………………........ cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/
.........................................., județul ................................................................................, codul poștal ………...........................,
municipiul/orașul/comuna........................................, satul/sectorul ..............................., str. ...... ................................................................... nr. ........,
bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria ...... nr. .............., C.I.F1).................................................,
tel./fax.................................., e-mail ……………………………………s-au constatat următoarele obligații de plată, estimate prin
............................./stabilite prin ........................., constând în:

Natura obligației fiscale2) Suma estimată / stabilită (lei)

În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, întrucât s-a constatat existența pericolului
ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asig uratorii.

Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii3):…………………………………...…................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………………..............................................…
…………………………………………………………………………………………………………………..............................................…

Informații necesare aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse:
a) conturile de disponibilități și de depozite, precum și băncile la care sunt deschise:..................................... ................................

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…
b) sume datorate debitorului de către terțe persoane4):.....................................................................................................................

………………...……………………………………………………………………………………….……………………...………………
c) bunurile proprietate a debitorului ori deținute de acesta în coproprietate cu terțe persoane, aflate la debitor sau la terțe persoane și locul

unde se găsesc bunurile respective: ......................................................................................................................................
………………...……………………………………………………………………………………….……………………………………...

Recomandări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire asigurătorie și/sau sechestru asigurător asupra
bunurilor):...............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………..…

Măsurile asigurătorii dispuse se aduc la îndeplinire în conformitate cu dispozițiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod
corespunzător.

Potrivit dispozițiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 , cu modificările și completările ulterioare, prin constituirea unei garanții la
nivelul creanței stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate.

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de
organul fiscal care le-a dispus, dacă creanța stabilită  prin actul administrativ-fiscal   nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a
desființării în tot sau în parte a actului de inspecție fisc ală care a generat luarea măsurilor asiguratorii, a plății voluntare sau stingerii prin
modalitățile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspecție fiscală, a hotărârii instanței competente, dată ca urmare a soluționării
contestației la actul de inspecție fiscală sau a unei contestații a măsurilor asigurătorii, în alte condiții prevăzute de lege.

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desființate în condițiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării s ilite.
În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului înscris, cel interesat

poate introduce contestație la instanța de contencios administrativ competentă în conformitate cu prevederile Legii contencio sului administrativ nr.
544/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care măsurile asigurătorii au fost luate înainte de emiterea titlului de creanță acestea încetează dacă titlul de creanță nu a fost
emis și comunicat în termen de cel mult 6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. În cazuri excepționale, acest termen poate fi
prelungit până la un an, de organul fiscal competent, prin decizie. Organul fiscal are obligația să emită decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii
în termen de cel mult două zile de la împlinirea termenului de 6 luni sau un an, după caz, iar în cazul popririi asigurătorii să elibereze garanția,
conform art. 213 alin. (7) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când urme ază să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare.

Șef compartiment, Întocmit,
......................................... .........................................

(numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura)

1) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume, precum şi accesoriile acestora);
3) Organul fiscal local consemnează   orice informații, documente și alte mijloace de probă prin care se întemeiază constituirea existenței pericolului inclusiv cu extinderea prin anexă la
prezentul tipizat
4) Denumirea/numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului.

Stema unităţii
administrativ-

teritoriale
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