
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 798/11.X.2016 

Stema unităţii 
administrativ

teritoriale 

ROMÂNIA 
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 

Denumirea compartimentului do spoclalltato 

Model2016 ITL 059 

C<x!SIRUTA 
Codul do identificare fiscală: ••••••••••••........••• Nr .......... ./ ... 120 ... . 
Adresă/Cont ffiAN/tel/fax/e-mail 

PROCES-VERBAL 
privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare slUtă 

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

In -eiul art. 259 alin. (6) din Legea m. 20712015 privind Codul do procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulteriosre, pen1ru stingerea creanţelor fiscale faţă do dobitorul1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

......................................................................................... cu domiciliul fiscal In ROMÂNW ............................................ , 
judeţul .................................................. , codul poştal ......................... , municipiul/oraşul/comuna .......................................... , 
satul/sectorul ................................. , str ................................................................................... , nr ......... , bl. .......... , se ........ , 
et ....... , ap ........ ,identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... m ............... , C.I.F2 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

tel./fllx ......................................... , e-mail .......................................... , In sumă do ........................... .le~ 
specificate în titlul executoriu nr./data3 

.••...••.••...•••••....•••••...••.••...••.••...•••••....•••••...••.••...•••••...••••••...•••••...••.••...•••••...••••••...•••••...••.••...••• 

••...•••••...••.••...•••••...••••••...•••••...••.••...•••••...••••••...••.••...••.•• , enris de .......................................................................................... , 
s-a procedst la aplicarea măsurilor do executsre silită In urma cărora a rezultat suma do .................................... .lei, la data 
do ................................. . 

S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus 
titlurile plină la data lncheierii prezentului proces-verbal, astfel: 

Nr. Numele sau denumirea Domiciliul Natura creanţei 
Cuantumul Suma distribuită/ 

crt. creditorului fiscal 
şi titlul 

creanţei nr. cont 
care o constată 

In -.iul art. 259 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul do procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silită, persoanele prezente 
formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: .................................................. . 

Impotriva prezentului Inscris, cel interesat poate introdoce contestaJie la instanta judecătorească compotentă, 1n 
termen do 15 zile do la comunicsre sau luare la cunoştinţă, 1n conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul do procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) !it d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, când mmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. 

Condueătorul organului fiscallocal Croditorii prezenţi la distribulro 

L.S. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(prea.umele. a.umele ti MDlllitura) 

Alte persoane prezente la distribuire 

Exeeutor fiscal 

(pnmumele, lllliDille fi leiiiDltura) 

1 
Prenun:lc ,i IIIIDiddenumile; 

2 
Se va completa: rodul de iderrti:flcare filcall (codulii1JDieric pmonal, numiruJ. de identificare fiscal§. codul de tnregistrare fiscali sau codu1 unic de inregistrare, după caz) 

3 In cazul tn care !Hill emis mai multe tithlri. exec:utorii ori/'i !Hill depua mai nrulte titluri, se vor indica pcmtm toate llWill1rul. ti data emiterii; 

13 

ANEXANr.5 


