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În temeiul prevederilor art.11 alin.(1), art.12 alin.(1) şi alin.(3) şi ale art.14 alin.(2) teza a 

doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și 

art.342 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE 

ÎN COMUNICAŢII 

 

emite prezenta: 

 

DECIZIE 

pentru aprobarea formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, 

privind realizarea creanţelor fiscale/bugetare ale Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului legitimaţiei de 

executor fiscal al ANCOM 

  

Art.1. – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor necesare în activitatea de colectare 

a creanţelor fiscale/bugetare ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 

Comunicaţii, după cum urmează: 

- Decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de 

întârziere datorate bugetului Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

– anexa I.1.a; 

- Decizie referitoare la compensarea obligațiilor de plată către bugetul Autorității Naționale 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu creanțe reciproce ale contribuabilului – anexa 

I.2.a; 

- Cerere de restituire a creanțelor încasate în plus la bugetul Autorității Naționale pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații – anexa I.3.a; 



- Notă privind restituirea unor sume de la bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații – anexa I.4.a; 

- Decizie de restituire a sumelor de la bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit – anexa I.5.a; 

- Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor de la bugetul Autorității Naționale 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de 

restituit – anexa I.6.a; 

- Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale/bugetare la bugetul Autorității Naționale 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – anexa I.7.a; 

- Proces-verbal privind calculul dobânzilor acordate plătitorului de la bugetul Autorității 

Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – anexa I.8.a; 

- Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești – anexa I.9.a; 

- Adresă de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți – 

anexa I.10.a; 

- Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile – anexa I.11.a; 

- Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile – anexa I.12.a; 

- Referat justificativ pentru dispunerea de măsuri asigurătorii – anexa I.13.a; 

- Decizie privind instituirea de măsuri asigurătorii – anexa I.14.a; 

- Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii – anexa 

I.15.a; 

- Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii – anexa I.16.a; 

- Referat justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii – anexa I.17.a; 

- Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii – anexa I.18.a; 

- Decizie privind ridicarea popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti – anexa I.19.a; 

- Decizie privind ridicarea popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către 

terți – anexa I.20.a; 

- Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor – anexa I.21.a; 

- Somație – anexa I.22.a; 

- Proces-verbal privind comunicarea actului administrativ fiscal/somaţiei – anexa I.23.a; 

- Înștiințare privind comunicarea prin afișare a actului administrativ fiscal/somației – anexa 

I.24.a; 

- Anunţ privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate – anexa I.25.a; 

- Adresă de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești – anexa I.26.a; 

- Adresă de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți – 

anexa I.27.a; 



- Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor 

asigurătorii în măsuri executorii – anexa I.28.a; 

- Proces-verbal privind calculul creanțelor accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 

executoriu - Decizia președintelui ANCOM – anexa I.29.a; 

- Proces-verbal privind calculul amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în titlul 

executoriu - Decizia președintelui ANCOM – anexa I.30.a; 

- Adresă de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești din conturi bancare – anexa 

I.31.a; 

- Adresă de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți – anexa 

I.32.a; 

- Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la 

autorităţi sau instituţii publice – anexa I.33.a; 

- Adresă de înștiințare cu privire la înființarea popririi – anexa I.34.a; 

- Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile – anexa I.35.a; 

- Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile – anexa I.36.a; 

- Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile – anexa I.37.a; 

- Proces-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile – anexa I.38.a; 

- Proces-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor – anexa I.39.a; 

- Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru în cazul bunurilor imobile – anexa 

I.40.a; 

- Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim 

de consignație – anexa I.41.a; 

- Anunț privind vânzarea la licitație a bunurilor mobile – anexa I.42.a; 

- Anunț privind vânzarea la licitație a bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile – anexa 

I.43.a; 

- Înştiinţare privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie – anexa I.44.a; 

- Cerere de participare la licitație și ofertă de cumpărare – anexa I.45.a; 

- Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile 

– anexa I.46.a; 

- Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor 

imobile/ansamblului de bunuri imobile – anexa I.47.a; 

- Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă – anexa I.48.a; 

- Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile – anexa I.49.a; 

- Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile – anexa 

I.50.a; 



- Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie urmare 

a neplăţii preţului de către adjudecatar – anexa I.51.a; 

- Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate – anexa I.52.a; 

- Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită – anexa I.53.a; 

- Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită – anexa 

I.54.a; 

- Adresă de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor – anexa 

I.55.a; 

- Adresă de suspendare temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor – anexa 

I.56.a; 

- Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților 

bănești – anexa I.57.a; 

- Adresă privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor 

datorate debitorului de către terți – anexa I.58.a; 

- Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de 

încasat de la autorităţi sau instituţii publice – anexa I.59.a; 

- Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești – anexa 

I.60.a; 

- Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către 

terţi – anexa I.61.a; 

- Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate – 

anexa I.62.a; 

- Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere 

executarea silită – anexa I.63.a; 

- Decizie de anulare a actului administrativ fiscal – anexa I.64.a; 

- Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale/bugetare stabilite în urma preluării acestora de 

la debitorii radiaţi – anexa I.65.a; 

- Cerere referitoare la opțiunea de înștiințare privind modul în care a fost efectuată stingerea 

obligațiilor fiscale/bugetare – anexa I.66.a; 

- Notificare privind obligaţiile fiscale/bugetare restante datorate bugetului Autorității Naționale 

pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – anexa I.67.a; 

- Cerere privind aplicarea prevederilor art.230 alin.(3) din codul de procedură fiscală – anexa 

I.68.a; 

- Atestat cu privire la sumele datorate contribuabilului de către Autoritatea Națională pentru 

Administrare și Reglementare în Comunicații – anexa I.69.a; 

file:///C:/Users/berta.berbece/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp854400/00171868.htm


- Înştiinţare privind aplicarea prevederilor art.230 alin.(5) din Codul de procedură fiscală – 

anexa I.70.a; 

- Decizie privind numirea comisiei de licitație – anexa I.71.a; 

- Decizie de angajare a răspunderii solidare – anexa I.72.a; 

- Proces-verbal de constatare a insolvabilității – anexa I.73.a; 

- Înștiințare privind comunicarea actului administrativ fiscal – anexa I.74.a; 

- Proces-verbal privind imposibilitatea comunicării prin poștă sau prin remitere a actului 

administrativ fiscal/actelor administrative fiscale – anexa I.75.a; 

- Notă privind valorificarea bunurilor prin înțelegerea părților – anexa I.76.a; 

- Notificare privind intenția de mediere – anexa I.77.a; 

- Înştiinţare privind organizarea medierii – anexa I.78.a; 

- Proces-verbal privind rezultatul medierii – anexa I.79.a. 

 (2) Se aprobă modelul legitimaţiei de executor fiscal al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prevăzut în Anexa II.  

Art.2. – (1) Formularele prevăzute la art.1 alin.(1) se completează potrivit instrucţiunilor 

prevăzute în anexele I.1.b–I.79.b şi se editează cu ajutorul tehnicii de calcul. 

 (2) Anexele I.1.a-I.79.b şi Anexa II fac parte integrantă din prezenta decizie. 

Art.3. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la 3 zile de la publicare. 

Art.4 – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr.199/2010 pentru aprobarea 

formularelor necesare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanţelor bugetare 

ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi a modelului 

legitimaţiei de executor fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.222 bis din 8 

aprilie 2010. 

  

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi  

Reglementare în Comunicaţii 

Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

Bucureşti, ___________2019 
 
Nr._____________ 
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Anexa nr.I.1.a 

 

 

DECIZIE REFERITOARE LA OBLIGAȚIILE DE PLATĂ ACCESORII REPREZENTÂND DOBÂNZI 
ȘI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE DATORATE BUGETULUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE 

PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 
NR. ...../..... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.98 lit.c), 
art.173 alin.(5) și următoarele din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, s-au calculat în sarcina debitorului ............................ cu domiciliul/sediul în localitatea 
..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod 
numeric personal/cod unic de înregistrare ....................., obligații accesorii în cuantum total de 
............... lei, astfel: 

Documentul prin 
care s-a stabilit 

debitul principal și 
natura acestuia1 

Tipul debitelor 
accesorii 

Perioada Suma 
debitului 
principal 

Nr. de 
zile 

Cota Suma 
debitului 
accesoriu 

0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 

 Dobânzi calculate în 
temeiul prevederilor 
Codului de procedură 
fiscală 2 

     

Total dobânzi  

Penalități de 
întârziere calculate în 
temeiul prevederilor 
Codului de procedură 
fiscală 3 

     

Total penalități de 
întârziere 

 



În conformitate cu prevederile art.1 pct.37/38 din Codul de procedură fiscală, prezentul înscris 
constituie titlu de creanță bugetară/fiscală. 

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art.156 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, să 
achitați sau să faceți dovada plății sumelor menționate în prezenta decizie, astfel:  

a) dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de 
plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; 

b) dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul 
de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv. 

Având în vedere dispozițiile art.226 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, prezentul titlu de 
creanță devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadența sau termenul de plată prevăzut 
de lege. 

Potrivit prevederilor art.95 alin.(6) din Codul de procedură fiscală, prezenta decizie constituie și 
înștiințare de plată, de la data comunicării acesteia. 

Plata obligațiilor accesorii stabilite prin prezenta decizie se poate face: 

a) prin decontare bancară, în contul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații nr. ............................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a 
Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237;  

b) prin mandat poștal, în contul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații nr. ............................, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a 
Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

c) în numerar, la casieriile Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații din sediul central și din direcțiile regionale, cu respectarea plafonului zilnic stabilit prin 
Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăti în 
numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind 
introducerea sistemelor moderne de plată.  

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.e) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se 
emită decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art.47 din Codul de 
procedură fiscală.  

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 
de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268 - 270 din Codul de procedură 
fiscală. 

Pentru orice informații în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactați la4 
............................. 

Președinte ANCOM, 

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

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorului compartimentului financiar-contabil                                                                                         
      ………………..            …………. 

     

București5, ...................       

Nr. .................. 



Anexa nr.I.1.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI  
”DECIZIE REFERITOARE LA OBLIGAȚIILE DE PLATĂ ACCESORII REPREZENTÂND 
DOBÂNZI ȘI PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE DATORATE BUGETULUI AUTORITĂȚII 

NAȚIONALE 
PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului prin care s-a stabilit debitul principal 
și care constituie titlu executoriu: Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului 
de monitorizare pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de 
utilizare a spectrului pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea 
tarifului de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... privind stabilirea contribuției pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera 
serviciului universal pentru anul .....; 

2 – Nivelul dobânzii se stabileşte conform art.174 din Codul de procedură fiscală; 

3 – Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte conform art.176 din Codul de procedură fiscală; 

4 – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
actul administrativ fiscal (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, 
denumirea structurii care a emis decizia, precum și un număr de telefon de contact; 

5 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate 
bugetului ANCOM se întocmește în două exemplare de compartimentul economic al ANCOM. Un 
exemplar se comunică debitorului și un exemplar se arhivează în cadrul ANCOM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. I.2.a 

 

DECIZIE REFERITOARE LA COMPENSAREA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL 
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

CU CREANȚE RECIPROCE ALE CONTRIBUABILULUI 

nr. ...../.....  

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art. 167 și 
art.168 alin.(8)-(10) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se 
constată compensarea1:  

o din oficiu, pentru creanțele care există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile; 

o la cererea plătitorului nr.2 ..........; 

obligațiilor de plată ale plătitorului ......................................... cu domiciliul/sediul în localitatea 
......................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/județ 
.............., având cod numeric personal/cod unic de înregistrare ................, după cum urmează:      

                                       

I. Veniturile din care se compensează obligațiile de plată la bugetul ANCOM: 

Denumirea sumei 
achitate din care se 

efectuează 
compensarea3         

Documentul din care 
rezultă că suma a fost 

plătită la bugetul 
ANCOM4 

Data  

Exigibilității5 

Suma plătită în plus 

(lei) 

    

Total sumă de 
compensat  

 

 

II. Obligațiile care se sting prin compensare:     

Denumirea obligației 
stinse prin 

compensare3 

Documentul prin care s-
a stabilit sau 

individualizat suma de 
plată6 

Data  

Exigibilității5 

Suma 
compensată 

(lei) 

Data stingerii 
prin 

compensare 

     



Total sumă 
compensată   

                 

 

III. Debite rămase în sold în urma compensării:            

                                    
Denumirea obligației 

fiscale/bugetare de plată față de 
bugetul ANCOM3 

Documentul prin care 
s-a stabilit sau 

individualizat suma de 
plată6 

Valoarea rămasă 
în sold 

(lei) 

Data scadentă 

    

Total debit                                       

 

IV. Credite rămase în sold în urma compensării:               

Denumirea sumei achitate3 Documentul din care rezultă 
că suma a fost plătită la 

bugetul ANCOM 

Valoarea rămasă în sold 

(lei) 

   

Total credit           

  

Prezenta decizie se comunică……………..și produce efecte de la data comunicării acesteia în 
condițiile art.47 din Codul de procedură fiscală.  

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 
de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art.268 - 270 din Codul de procedură 
fiscală. 

Președinte ANCOM, 

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

 

 

Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorului compartimentului financiar-contabil                                          ……………….. 
           …………. 

 

București7, ...................       

Nr. .................. 

 



Anexa nr. I.2.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”DECIZIE 
REFERITOARE LA COMPENSAREA OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 
CU CREANȚE RECIPROCE ALE CONTRIBUABILULUI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se bifează modalitatea în care operează compensarea, cealaltă variantă fiind barată cu o 
linie orizontală; 

2 – Se menționează numărul de înregistrare a cererii prin care s-a solicitat compensarea, din 
registrul de evidență al ANCOM; 

3 – Se completează cu titlul cu care a fost plătită suma din care se efectuează compensarea/ 
care rămâne în sold în urma compensării: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de utilizare a 
spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., contribuție 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului ANCOM, după 
caz; 

4 – Se menționează documentul de plată, în condițiile art.163 alin.(111) din Codul de procedură 
fiscală; 

5 – Se va completa data exigibilităţii sumei de restituit de la buget, respectiv a obligaţiei 
fiscale/bugetare neachitate, conform art.167 alin.(5) din Codul de procedură fiscală; 

6  – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost 
stabilite în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui 
ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate 
bugetului ANCOM etc; 

7 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia referitoare la compensarea obligațiilor de plată către bugetul Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu creanțe reciproce ale contribuabilului se 
întocmește în două exemplare. Un exemplar se comunică plătitorului, iar un exemplar se arhivează în 
cadrul ANCOM. 

 

 

 

 

 



Anexa nr. I.3.a 

 
 
Nr. .......... din .......... 
 
Către, 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
cu sediul în…………………………… 
 

 
 

CERERE DE RESTITUIRE A CREANȚELOR ÎNCASATE ÎN PLUS LA BUGETUL AUTORITĂȚII 
NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 
 
 
 

Subsemnatul/Subscrisa1 .......... , cu domiciliul/sediul în localitatea...................., str. .............. 
nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul....., având C.N.P/C.I.F/ C.U.I............ , solicit restituirea 
următoarelor sume încasate de ANCOM cu titlu de creanţă fiscală/bugetară, după cum urmează: 
 

o restituirea sumelor de la bugetul ANCOM, reprezentând ..........2, în sumă de .......... lei, în 
temeiul dispozițiilor art.168 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

o acordarea dobânzilor în cazul sumelor de restituit de la bugetul ANCOM, în temeiul art.182 din 
Codul de procedură fiscală, precum și cele ale art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 
alin.(1) din același act normativ, coroborate cu cele ale art. 14 alin. (2) teza a doua din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Menţionez că am luat cunoştinţă că, din sumele de restituit, vor fi compensate de către ANCOM 

eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa ANCOM la data restituirii, în 
condițiile art.168 alin.(8) – (10) din Codul de procedură fiscală. 

 
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze3: 

o în contul bancar nr. .........., deschis la..........; 
o în numerar, la casieria ANCOM. 

 
 
 
 

Plătitor/Reprezentantul legal al plătitorului, 
........... 

(numele şi prenumele) 
 

Semnătura .......... 
 

Data ..........  
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Anexa nr.I.3.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”CERERE DE RESTITUIRE A CREANȚELOR ÎNCASATE ÎN PLUS LA BUGETUL AUTORITĂȚII 

NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII” 

 

 

1 – Se va completa numele şi prenumele/denumirea plătitorului; 

2 - Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

3 - Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către plătitorul persoană fizică, iar în cazul 
plătitorului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care acesta doreşte 
restituirea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.4.a 

 
 

NOTĂ PRIVIND RESTITUIREA UNOR SUME DE LA BUGETUL AUTORITĂŢII  
NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE  

ÎN COMUNICAŢII 

nr. ...../.....                                  

 

Preşedinte ANCOM 

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

 
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.168 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se restituie .................................,  cu 
domiciliul/sediul în localitatea ........................, str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. 
....., sectorul/județul ...................., codul numeric personal/codul unic de înregistrare ................., 
suma de ................1 lei.                                                                       

Restituirea se efectuează: 

o în condițiile art.168 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, ca urmare a cererii 

ȋnregistrate la ANCOM cu numărul .....................................2 

o în condițiile art.168 alin.(4) lit. b) din Codul de procedură fiscală, din oficiu.            

                     

Restituirea sumei se efectuează, după cum urmează5: 

 
o în contul bancar nr. ....., deschis la..........; 
o în numerar, la casieria ANCOM. 

 

Denumirea sumei achitate3 

Documentul din care 
rezultă că suma a fost 

plătită la bugetul 
ANCOM 

 

Suma plătită  

(lei) 

 

Suma datorată 

(lei)4 
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Potrivit dispozitiilor art.168 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, dacă debitorul înregistrează 
obligații restante, restituirea se va face numai după efectuarea compensării.                                           

Prezenta notă poate fi contestată la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii, în condiţiile art. 268-270 din Codul de procedură fiscală, în termen de  45 de zile de la 
comunicare.         

Pentru orice informații în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactați la6........................       
         

 

    

Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil al ANCOM                            …………. 
  ………………   
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Anexa nr.I.4.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
” NOTĂ PRIVIND RESTITUIREA UNOR SUME DE LA BUGETUL AUTORITĂŢII  

NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE  
ÎN COMUNICAŢII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu suma a cărei restituire o solicită debitorul sau suma rezultată după 
efectuarea compensării; 

2 – Se completează cu numărul de înregistrare a cererii de restituire formulate de contribuabil, 
din registrul de evidență al ANCOM; 

3 – Se completează cu titlul cu care a fost plătită suma din care se efectuează restituirea: tarif 
de monitorizare pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a 
resurselor de numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de 
întârziere, alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

4 – Se menționează cuantumul debitului din titlul de creanță. În situația în care cuantumul 
debitului datorat este mai mic decât cel al sumei prevăzute în titlul de creanță (ca urmare, de 
exemplu, a unei plăti parțiale, a unei compensări etc.) se va menționa că acesta reprezintă rest din 
suma stabilită prin titlul de creanță; 

5 – Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, 
conform cererii acestuia, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu 
contul bancar în care se oreşte restituirea, conform cererii acestuia; 

6 – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
actul administrativ fiscal (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, 
denumirea serviciului care a emis nota, precum și un număr de telefon de contact. 

Nota privind restituirea unor sume de la bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații se întocmește în două exemplare. Un exemplar se comunică 
contribuabilului, iar un exemplar se arhivează în cadrul ANCOM. 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.5.a 

 
DECIZIE DE RESTITUIRE A SUMELOR DE LA BUGETUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU 
ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII SAU DE ACORDARE A DOBÂNZILOR 

ÎN CAZUL SUMELOR DE RESTITUIT  
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.168 și 
art.182 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea de restituire 
nr. ............1, formulată de debitorul ............................ cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., 
str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ....................., s-a stabilit: 

o suma de restituit în cuantum de .......... lei2 
o dobânda acordată în cuantum de .......... lei3 

 

Denumirea 
creanţei 

fiscale/bugetare4 

Documentul din 
care rezultă 

plata creanţei 
fiscale/bugetare5 

Documentul 
din care 
rezultă 

necesitatea 
restituirii6 

Cuantumul sumei 
aprobată la 

restituire/dobânda 
acordată 

Cuantumul 
sumei 

compensate7  

Cuantumul 
sumei de 

restituit/dobânda 
acordată 

 
           

TOTAL    

 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la ANCOM în termen de 
45 zile de la comunicare, în condițiile art.268-270 din Codul de procedură fiscală. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art.47 din Codul 
de procedură fiscală. 

 

Președinte ANCOM, 

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

Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil al ANCOM                      ………………..  

  ………… 

 

București8, ...................       

Nr. ..................
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Anexa nr.I.5.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”DECIZIE DE RESTITUIRE A SUMELOR DE LA BUGETUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU 
ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII SAU DE ACORDARE A DOBÂNZILOR 

ÎN CAZUL SUMELOR DE RESTITUIT” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numărul de înregistrare al cererii de restituire formulate de contribuabil, 
din registrul de evidență al ANCOM; 

2 – În ipoteza reglementată la art.168 alin.(1) din Codul de procedură fiscală; 

3 – În ipotezele reglementate la art.182 alin.(1)- (3) din Codul de procedură fiscală; 

4 – Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se va menţiona documentul din care rezultă plata creanţei fiscale/bugetare, în condițiile 
art.163 alin.(111) din Codul de procedură fiscală; 

6 – Se va menţiona documentul din care rezultă necesitatea restituirii creanţei bugetare (de 
exemplu, hotărâre judecătorească definitivă prin care a fost anulat actul administrativ fiscal) sau 
motivul  plății dobânzii (după caz, nesoluționarea cererii de restituire în termenul de la art.77, 
nerestituirea în termenul de la art.168 alin.(4) lit.b) sau hotărârea judecătorească definitivă privind 
anularea actului administrativ sau admiterea cererii de restituire, în condițiile art.182 alin.(2) și (3) din 
Codul de procedură fiscală); 

7 – Dacă sunt incidente dispozițiile art.168 alin.(8) din Codul de procedură fiscală; 

8 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia referitoare la restituirea sumelor de la bugetul Autorității Naționale pentru Administrare 
și Reglementare în Comunicații sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit se 
întocmește în două exemplare. Un exemplar se comunică plătitorului, iar un exemplar se arhivează în 
cadrul ANCOM. 
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Anexa nr.I.6.a 

 

DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE RESTITUIRE A SUMELOR DE LA BUGETUL 
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

SAU DE ACORDARE A DOBÂNZILOR ÎN CAZUL SUMELOR DE RESTITUIT  
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a) și art.3 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale 
art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea 
nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere cererea de restituire nr. 
.........1, formulată de debitorul ............................ cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. 
.................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ....................., prin care se solicită: 

o restituirea sumelor de la bugetul ANCOM, reprezentând ..........2, în sumă de .......... lei, în 
temeiul art.168 din Codul de procedură fiscală3; 

o acordarea dobânzilor în cazul sumelor de restituit de la bugetul ANCOM, în temeiul art.182 din 
Codul de procedură fiscală4, 

vă comunicăm faptul că cererea Dvs. a fost respinsă din următoarele 
motive5:.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................  

Temeiul de drept: ............................................................................................................... 
 

Mențiuni privind audierea 
plătitorului:..................................................................................... 
 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la ANCOM în termen de 
45 zile de la comunicare, în condițiile art.268-270 din Codul de procedură fiscală. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art.47 din Codul 
de procedură fiscală. 

Președinte ANCOM, 

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

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                       
      ………………..            …………. 

 

București6, ...................       

Nr. ..................
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Anexa nr.I.6.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
” DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE RESTITUIRE A SUMELOR DE LA BUGETUL 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 
SAU DE ACORDARE A DOBÂNZILOR ÎN CAZUL SUMELOR DE RESTITUIT DE LA BUGET ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numărul de înregistrare a cererii de restituire formulate de contribuabil, 
din registrul de evidență al ANCOM; 

2 - Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

3 – În ipoteza reglementată la art.168 alin.(1) din Codul de procedură fiscală; 

4 – În ipotezele reglementate la art.182 alin.(1)-(3) din Codul de procedură fiscală; 

5 – Se va indica motivul respingerii în integralitate sau parțiale a cererii, în sensul incidenței 
uneia dintre ipotezele reglementate la art.168 alin.(8) sau alin.(9) sau neîndeplinirii condițiilor 
menționate la art.182 alin.(1)-(3) din Codul de procedură fiscală; 

 6 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia referitoare la respingerea cererii de restituire sau de acordare a dobânzilor se 
întocmește în două exemplare. Un exemplar se comunică plătitorului, iar un exemplar se arhivează în 
cadrul ANCOM. 
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Anexa nr.I.7.a 

 
Către1, 
....................................... 
.......................................... 
 
 

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE/BUGETARE LA BUGETUL 
AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.165 
alin.(9) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă înştiinţăm că plățile efectuate de 
Dvs. au stins de drept următoarele creanţe fiscale/bugetare, după cum urmează: 

 

Informaţii referitoare la 
documentele de plată 

Informaţii referitoare la stingerea obligațiilor fiscale/bugetare 

Nr. şi data 
documentului 

de plată2 

Data 
plăţii3 

Suma 
plătită 

 

Denumirea 
obligaţiei 

stinse4 

Titlu de 
creanţă5 

Vechimea 
obligaţiei/Termenul 

de plată6 

Cuantumul 
obligaţiei stinse 

 

              

              

              

TOTAL   

 

În consecinţă, .............................................. 1 figurează în evidenţele contabile ale ANCOM 
cu un debit în cuantum de ................lei format din: 

- ........lei – rest din7 ............................., stabilit prin8 .................., cu termen scadent 
.................. 

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

Prezenta înștiințare produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art.47 din Codul 
de procedură fiscală. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 
de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268 - 270 din Codul de procedură 
fiscală. 



În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile 
necesare. În măsura în care aceste informații nu corespund cu evidența Dvs. contabilă, vă rugăm să 
ne contactaţi la sediul ANCOM din9 ............................................................  

 

Preşedinte ANCOM, 

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

 

 

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                       
      ………………..            …………. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.7.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
” ÎNȘTIINȚARE PRIVIND STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE/BUGETARE LA BUGETUL 

AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numele/denumirea, domiciliul/sediul social și celelalte date de 
identificare ale debitorului; 

2 – Se completează cu numărul și data documentului prin care debitorul a efectuat plata; 

3 – Se completează cu data considerată ca fiind data plății în conformitate cu dispozițiile art.163 
alin.(11) din Codul de procedură fiscală; 

4 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM stins de drept: tarif de 
monitorizare pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a 
resurselor de numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de 
întârziere, alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Proces-verbal privind calculul dobânzilor, penalităților de întârziere, amenzilor administrative sau al 
altor sume prevăzute în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia 
președintelui ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor 
principale datorate bugetului ANCOM etc; 

6 – Se completează cu data scadenței, pentru debitele principale potrivit normelor legislației 
speciale în domeniul ANCOM, iar pentru debitele accesorii, potrivit art.156 din Codul de procedură 
fiscală; 

7 – Se completează cu natura debitului restant datorat bugetului ANCOM; 

8 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu; 

9 – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
actul administrativ fiscal (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, 
denumirea serviciului care a emis adresa de înștiințare, precum și un număr de telefon de contact. 

Înștiințarea privind stingerea obligațiilor fiscale/bugetare la bugetul ANCOM se întocmește în 
două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului și un exemplar se arhivează în cadrul ANCOM. 

 

 

 

 



Anexa nr.I.8.a 

 
PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL DOBÂNZILOR ACORDATE PLĂTITORULUI 

DE LA BUGETUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE 

ÎN COMUNICAȚII 

nr. ......../ ........  

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.182 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a solicitării de acordare a 
dobânzilor, pentru sumele aprobate a fi restituite, solicitate prin cererea de restituire nr. ...............1, 
formulată de debitorul ............................ cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. 
.................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ....................., aveţi dreptul la dobânzi în cuantum de ...........lei. 

Date necesare privind calculul dobânzilor cuvenite: 
- data până la care trebuia soluţionată cererea de restituire..........2; 
- informaţii suplimentare necesare soluţionării, solicitate la data de .......... şi primite la data de 
..........; 
- data efectuării restituirii sumelor.......... 

Detaliile referitoare la modul de calcul al dobânzilor cuvenite se prezintă astfel: 

Denumirea creanţei 
fiscale/bugetare3 

Informaţii privind calculul dobânzilor cuvenite 

Suma aprobată 
pentru restituire 

(lei) 

Nr. de zile de 
întârziere faţă de 
termenul legal 

pentru restituire 

Cota4 
Cuantumul dobânzilor 

cuvenite 
(lei) 

          

          

TOTAL   

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării acestuia în condițiile art.47 din Codul de 
procedură fiscală.  

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 
de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268 - 270 din Codul de procedură 
fiscală. 

Președinte ANCOM, 

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

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                        
      ………………..            ………….  



Anexa nr.I.8.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL DOBÂNZILOR ACORDATE PLĂTITORULUI 

DE LA BUGETUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE 
PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numărul de înregistrare a cererii de restituire formulate de plătitor, din 
registrul de evidență al ANCOM; 

2 – Se completează în funcție de ipotezele reglementate la art.168 alin.(1) coroborat cu art.77 
din Codul de procedură fiscală, art.168 alin.(4), art.182 alin.(2) sau (3) din Cod; 

3 – Se completează cu natura debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru anul 
....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru 
anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

4 – Nivelul dobânzilor se stabileşte conform art.182 alin.(4) coroborat cu art.174 alin.(5) din 
Codul de procedură fiscală. 

Procesul-verbal privind calculul dobânzilor acordate plătitorului se întocmește în două 
exemplare. Un exemplar se comunică plătitorului și un exemplar se arhivează în cadrul ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.9.a 

 

 

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR  
BĂNEȘTI 

nr. ......../ ........  

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.213 
alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cele ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei 
privind instituirea măsurilor asigurătorii nr2……………., se indisponibilizează de îndată, în limita sumei 
estimate3/stabilite prin…………………cu titlu de………., sumele existente, precum şi cele viitoare 
provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră, de 
către debitorul .............................................cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare .........................., în limita sumei de ...................lei. 

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai 
proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi 
nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până 
la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor 
prevăzute la art. 236 alin.(14) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru stingerea obligaţiilor 
fiscale/bugetare aferente bugetului ANCOM. Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de 
executare silită al ANCOM. 

Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe 
toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) 
din Codul de procedură fiscală, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită, iar 
la împlinirea termenului prevăzut la art.230 alin.(1) va deveni executorie. În cazul începerii procedurii 
de executare silită, organul de executare al ANCOM va dispune ca suma indisponibilizată să fie virată, 
în contul ......................., la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, 
cod de înregistrare fiscală 14751237. 

Poprirea asigurătorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către 
dumneavoastră. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de 
înfiinţare a popririi asigurătorii. 



Potrivit art.25 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

În conformitate cu prevederile art.236 alin.(10) din Codul de procedură fiscală, în situaţia în 
care, la data comunicării prezentei adrese, nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului .......... sau nu 
veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, aveți obligația să 
înștiințați despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei 
adrese. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau 
luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.213 alin. (14), coroborate cu prevederile art.260 
şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

 

 

           Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                                      Executor fiscal                                                   
         ………………..       …………. 



 

Anexa nr.I.9.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR  

BĂNEȘTI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea și sediul unității bancare; 

2 – Se va menţiona Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de organele competente; 

3 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. 

Adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești se întocmește de către 
executorul fiscal al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică unității bancare, unul 
debitorului și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.10.a  

 

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA SUMELOR DATORATE 
DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI 

nr. ........./ ..........  

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.213 
alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cele ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
ale Deciziei privind instituirea măsurilor asigurătorii nr2……………., se înfiinţează poprirea asigurătorie 
asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu debitorului ................. 
.............................................cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare .........................., în limita sumei estimate3/stabilite prin…………, 
după cum urmează: 

 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare4 

Suma estimată3/stabilită 
(lei) 

    

    

 TOTAL   

 

Poprirea asigurătorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către 
dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de 
înfiinţare a popririi asigurătorii. 

Potrivit dispozițiilor art.236 alin.(9) lit.c) din Codul de procedură fiscală, aveți obligația  să 
virați, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal al ANCOM suma 
indicată, în contul de garanţii …………………………………….deschis la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237. Suma virată 
reprezintă o garanţie în sensul art. 211 lit.a) din același act normativ. 

În conformitate cu prevederile art.236 alin.(10) din Codul de procedură fiscală, în situaţia în 
care, la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului .......... sau nu 



veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, aveți obligația să 
înștiințați despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei 
adrese. 

Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe 
toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art.213 alin.(3) 
din Codul de procedură fiscală, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită al 
ANCOM, iar la împlinirea termenului prevăzut la art.230 alin.(1) va deveni executorie. În cazul 
începerii procedurii de executare silită, organul de executare al ANCOM va dispune ca suma 
indisponibilizată să fie virată, în contul ANCOM......................., deschis la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237. 

Potrivit art.25 alin.(1) lit.b din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării 
sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.213 alin.(14), coroborate cu prevederile 
art.260 şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

 

 

           Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                                      Executor fiscal                                                   
         ………………..       …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.10.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA  

SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea și sediul terțului poprit; 

2 – Se va menţiona Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de organele competente; 

3 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. 

4 - Se completează cu denumirea obligației: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de 
utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., 
contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru 
anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului 
ANCOM, după caz; 

Adresa de înființare a popririi asiguratorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți se 
întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică terțului 
poprit, unul debitorului și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.11.a 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI MOBILE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1)  și art.213 alin. 
(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei privind instituirea 
măsurilor asigurătorii nr1……….………., subsemnatul ............................, executor fiscal al ANCOM, cu 
legitimaţia nr. ........, delegaţia nr. ........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra 
bunurilor mobile ale debitorului.............................................cu domiciliul/sediul în 
localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare .........................., care 
înregistrează obligaţii de plată restante către bugetul ANCOM, stabilite prin……………………, constând 
în: 

 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare2 

Suma estimată3/stabilită 
(lei) 

    

    

 TOTAL   

    

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Potrivit art. 238 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, prin sechestrul înfiinţat asupra 
bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi 
creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun. 

În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă 
pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art.268 alin.(1) şi art.270 alin.(3) lit.b) şi după 
caz, art.331 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În cazul în care executorul fiscal al ANCOM nu poate estima valoarea bunurilor mobile ale 
debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de 
specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. 

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: 



- .........., domiciliat în .........., legitimat cu .........., în calitate de ..........; 

- .........., domiciliat în .........., legitimat cu .........., în calitate de .......... . 

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile: .......... 

În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul face următoarele menţiuni 
privind existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în 
favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: 

........... 

........... 

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii:  

.......... 

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe 
toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art.213 alin.(3) 
din Codul de procedură fiscală, iar, la împlinirea termenului prevăzut la art.230 alin.(1) din Codul de 
procedură fiscală, vor deveni executorii. 

Alte menţiuni5:  

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

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.213 alin.(14), coroborate cu prevederile art.260 şi 261 din Codul de 
procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM,      Debitorul, 

 

Semnătura         Semnătura 

 

 

Martori, 

 

Nume şi prenume .............. 

 

Semnătura .................... 

 

Custode (dacă este cazul), 

 

Nume şi prenume .............. 

 

Semnătura ....................  



ANEXA la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunurile mobile nr...................... 
din ................... 

 

Bunurile pentru care 
se dispune sechestru 

asigurător 

Date de 
identificare1 
Descriere 
sumară 

Cantitatea 

Menţiuni 
privind 

măsurile spre 
neschimbare 

dispuse2 

Menţiuni privind custodia 

Valoarea 
(exclusiv 

TVA) 
(lei) 

Numele, 
prenumele şi 

adresa 
persoanei 

căreia i s-au 
lăsat bunurile 
în custodie 

Locul de 
depozitare 

Bunurile mobile care 
nu sunt direct 
folosite în activitatea 
ce constituie 
principala sursă de 
venit 

          

Bunuri care nu sunt 
nemijlocit 
predestinate pentru 
desfăşurarea 
activităţii care 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Bunurile mobile ce se 
află temporar în 
deţinerea altor 
persoane, în baza 
contractelor de 
arendă, de 
împrumut, de 
închiriere, de 
concesiune, de 
leasing şi altele 

          

Ansamblu de bunuri 
în condiţiile 
prevederilor art. 246 
din Codul de 
procedură fiscală 

          

Maşini-unelte, utilaje, 
materii prime şi 
materiale şi alte 
bunuri mobile, 
precum şi bunuri 
mobile ce servesc 
activităţii care 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Produse finite           
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Bunuri deţinute de 
către debitor în 
proprietate comună 
cu terţe persoane, 
pentru cota-parte 
deţinută de acesta 

          

TOTAL:           

 
 
 
 
 
 
 
____ 
1 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor mobile, 
descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare. 
2 Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, sau alte măsuri de 
administrare sau de conservare a acestora, după caz. 
 
 
 
Executor fiscal al ANCOM, 

Semnătura .......... 

       Debitorul, 
Nume şi prenume .......... 
Semnătura ................ 

 
Martori, 
Nume şi prenume .......... 
Semnătura ................ 

 
Custode (dacă este cazul), 
Nume şi prenume .......... 
Semnătura ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.11.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI MOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona Decizia privind instituirea măsurilor asigurătorii emisă de organele 
competente;  

2 – Se completează cu denumirea obligației: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de 
utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., 
contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru 
anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului 
ANCOM, după caz; 

3 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. 

4 – Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare nu 
poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător. 

Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile se întocmește de către organul 
de executare silită al ANCOM în trei sau patru exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un 
exemplar se comunică custodelui, dacă este cazul, un exemplar se comunică în vederea înscrierii în 
Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și un exemplar se arhivează în cadrul ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.12.a 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI IMOBILE 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1)  și art.213 alin. 
(6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei privind instituirea 
măsurilor asigurătorii nr1……….………., subsemnatul ............................, executor fiscal al ANCOM, cu 
legitimaţia nr. ........, delegaţia nr. ........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra 
bunurilor imobile ale debitorului.............................................cu domiciliul/sediul în 
localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare .........................., care 
înregistrează obligaţii de plată restante către bugetul ANCOM, stabilite prin…………….., constând în: 

 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare2 

Suma estimată3/stabilită 
(lei) 

    

    

 TOTAL   

   

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Potrivit art. 213 alin.(6) coroborat cu art.242 alin. (6) și (7) din Codul de procedură fiscală, 
sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile constituie ipotecă legală, conferind creditorului fiscal în 
raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă, în sensul prevederilor dreptului 
comun. 

În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă 
pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 268 alin. (1) şi art. 270 alin. (3) lit. b), art. 
292 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) şi după caz, art. 331 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care executorul fiscal din cadrul organului de executare nu poate estima valoarea 
bunurilor imobile ale debitorului pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta 
necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. 

Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: 

- .........., domiciliat în .........., legitimat cu .........., în calitate de ..........; 

- .........., domiciliat în .........., legitimat cu .........., în calitate de .......... . 
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Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile: .......... 

În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul face următoarele menţiuni 
privind existenţa sau inexistenţa unui drept de ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea 
unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: 

........... 

........... 

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii4:  

.......... 

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe 
toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art.213 alin.(3) 
din Codul de procedură fiscală, iar, la împlinirea termenului prevăzut la art.230 alin.(1), vor deveni 
executorii. 

Alte menţiuni5:  

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

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.213 alin.(14), coroborate cu prevederile art.260 şi 261 din Codul de 
procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM,      Debitorul, 

 

Semnătura         Semnătura 

 

 

Martori, 

 

Nume şi prenume .............. 

Semnătura .................... 

Nume şi prenume .............. 

Semnătura .................... 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA la Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunurile imobile nr...................... 
din ................... 

Bunurile pentru care se dispune 
sechestru asigurător 

Date de identificare1 
Descriere sumară 

Menţiuni privind măsurile 
spre neschimbare 

dispuse2 

Valoarea 
(exclusiv TVA) 

(lei) 

Bunurile imobile care nu sunt direct 
folosite în activitatea ce constituie 
principala sursă de venit 

      

Bunuri care nu sunt nemijlocit 
destinate pentru desfăşurarea 
activităţii care constituie principala 
sursă de venit 

      

Bunurile imobile ce se află temporar 
în deţinerea altor persoane, în baza 
contractelor de arendă, de 
împrumut, de închiriere, de 
concesiune, de leasing şi altele 

      

Ansamblu de bunuri în condiţiile 
prevederilor art.246 din Codul de 
procedură fiscală 

      

Bunuri imobile ce servesc activităţii 
care constituie principala sursă de 
venit 

      

Bunuri deţinute de către debitor în 
proprietate comună cu terţe 
persoane, pentru cota-parte 
deţinută de acesta 

      

TOTAL:       

_____ 
1 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor imobile, 
descriere, locul în care sunt situate, actul care atestă proprietatea asupra bunului, stare de uzură, 
semne particulare de identificare, precum şi: 
a) în cazul terenului se va menţiona felul acestuia şi suprafaţa aferentă, precum şi locul unde acesta 
este situat, 
b) în cazul clădirilor se va menţiona suprafaţa, componenţa şi din ce sunt acestea construite. 
2 Se va menţiona punerea de sigilii sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după 
caz. 
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Anexa nr.I.12.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ” PROCES-
VERBAL DE SECHESTRU ASIGURĂTOR PENTRU BUNURI IMOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona Decizia privind instituirea măsurilor asigurătorii emisă de organele 
competente; 

2 – Se completează cu denumirea obligației: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de 
utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., 
contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru 
anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului 
ANCOM, după caz; 

3 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii. 

4 – Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare nu 
poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător. 

5 - Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor 
de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă. 

Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile se întocmește de către organul 
de executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se 
comunică pentru înscriere Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și un exemplar se arhivează în 
cadrul ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.13.a 

 
 

REFERAT JUSTIFICATIV PENTRU DISPUNEREA DE MĂSURI ASIGURĂTORII 
nr...................../data.................. 

 

 

Aprobat, 
Președinte ANCOM 

Numele şi prenumele 
....................... 

Semnătura ....................... 
L.S. 

 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.213 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum  și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul ......................., cu 
domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., 
sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de înregistrare ....................., s-au 
estimat/stabilit prin .............1 nr. ....................următoarele obligaţii de plată constând în: 

 

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare2 Suma estimată3/stabilită 
(lei) 

    

    

TOTAL:   

Întrucât există indicii/elemente care indică pericolul ca debitorul: 

[] să își sustragă patrimoniul, 

[] să îşi ascundă patrimoniul, 

[] să îşi risipească patrimoniul, 

periclitând sau îngreunând în mod considerabil încasarea creanțelor, este necesară dispunerea 
de măsuri asigurătorii. 

Motivarea necesităţii dispunerii măsurilor asigurătorii ca urmare a analizării stării de fapt fiscale 
a debitorului, constatată în urma documentării şi/sau verificării situaţiei fiscale ori ca urmare a 
constatării la faţa locului, informaţii cu privire la istoria comportamentului fiscal al debitorului, al 
reprezentanţilor legali şi asociaţilor/acţionarilor majoritari (mod de declarare şi plată, situaţii de 
atragere a răspunderii solidare, situaţii de insolvenţă sau de insolvabilitate etc.) 
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............................................................................................. 

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

Prezentarea activelor patrimoniale identificate asupra cărora pot fi instituite, în ordine, măsuri 
asigurătorii: 

Bunurile şi/sau valorile identificate asupra cărora pot fi 
instituite măsuri asigurătorii 

Datele de 
identificare 

Descriere sumară 
Cantitatea 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 
(lei) 

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în 
activitatea ce constituie principala sursă de venit 

    

Bunurile care nu sunt nemijlocit destinate pentru 
desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de 
venit 

    

Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea 
altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, 
de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele 

    

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art.246 din 
Codul de procedură fiscală 

    

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri 
mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care 
constituie principala sursă de venit 

    

Produse finite     

Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu 
terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta 

    

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către 
terţe persoane 

    

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la 
care sunt deschise 

    

TOTAL:     

Prezentarea activelor patrimoniale selectate pentru instituirea efectivă a măsurilor asigurătorii: 

Bunurile şi/sau valorile asupra cărora se dispun măsuri 
asigurătorii 

Datele de 
identificare 

Descriere sumară 
Cantitatea 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 
(lei) 

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în 
activitatea ce constituie principala sursă de venit 

    

Bunurile care nu sunt nemijlocit destinate pentru 
desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de 
venit 

    

Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea 
altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, 
de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele 

    

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246 din 
Codul de procedură fiscală 

    

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri 
mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care 
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constituie principala sursă de venit 

Produse finite     

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către 
terţe persoane 

    

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la 
care sunt deschise 

    

Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu 
terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta 

    

TOTAL:     

Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii4: 

[] Sechestru asigurător pentru bunuri imobile 

[] Sechestru asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare şi bunurile mobile 
necorporale 

[] Poprire asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către un terţ 

[] Poprire asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare 

În situaţia în care valoarea bunurilor pentru care s-a dispus măsura asigurătorie nu acoperă 
150% din valoarea sumei estimate/stabilite, iar ulterior emiterii deciziei de instituire a măsurilor 
asigurătorii se identifică alte bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va institui sechestru 
asigurător cu respectarea limitei de 150% din valoarea sumei estimate/stabilite sau, după caz, va 
înfiinţa poprirea asigurătorie, în condițiile art.227 alin.(1) din Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.13.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”REFERAT JUSTIFICATIV PENTRU DISPUNEREA DE MĂSURI ASIGURĂTORII” 

 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona deciziile de impunere emise în vederea achitării cărora se dispun măsurile 
asigurătorii;  

2 – Se completează cu denumirea obligației: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de 
utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., 
contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru 
anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului 
ANCOM, după caz; 

3 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii; 

4 – Se vor bifa căsuţele corespunzătoare în funcţie de măsurile asigurătorii ce vor fi dispuse. 

Referatul se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM într-un singur exemplar 
care se arhivează la dosarul debitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.14.a 

 

 

 

 

 

 

DECIZIE PRIVIND INSTITUIREA DE MĂSURI ASIGURĂTORII 

nr. .................../data................ 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.213 
alin.(1) și (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, referitor la debitorul ..............., cu 
domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., 
sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de înregistrare ....................., s-a constat 
existența pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori risipească 
patrimoniul/averea. 

Având în vedere obligația fiscală/bugetară datorată ANCOM constând în: 

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare1 Suma estimată2/stabilită 
(lei) 

    

  

TOTAL:   

 

În temeiul dispozițiilor art.213 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, se dispun următoarele 
măsuri asigurătorii3: 

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

Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii:…………………………………………………………………………. 

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

Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse: 

 

Bunurile şi/sau valorile asupra cărora se dispun 
măsuri asigurătorii 

Datele de identificare 
Descriere sumară 

Cantitatea 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 
(lei) 

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct 
folosite în activitatea ce constituie principala 
sursă de venit 

    

Bunuri care nu sunt nemijlocit destinate pentru 
desfăşurarea activităţii care constituie principala 
sursă de venit 

    



Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în 
deţinerea altor persoane, în baza contractelor 
de arendă, de împrumut, de închiriere, de 
concesiune, de leasing şi altele 

    

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor 
art.246 din Codul de procedură fiscală 

    

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale 
şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile 
ce servesc activităţii care constituie principala 
sursă de venit 

    

Produse finite     

Bunuri deţinute de către debitor în proprietate 
comună cu terţe persoane, pentru cota-parte 
deţinută de acesta 

    

Sume urmăribile datorate cu orice titlu 
debitorului de către terţe persoane 

    

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, 
precum şi băncile la care sunt deschise 

    

TOTAL:     

 

Modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii3: 

[] Sechestru asigurător pentru bunuri imobile; 

[] Sechestru asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare şi bunurile mobile 
necorporale; 

[] Poprire asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către un terţ; 

[] Poprire asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare. 

Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare ale ANCOM în 
conformitate cu dispozițiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. 

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organele de executare ale ANCOM, în tot sau în 
parte, în baza deciziei motivate emise de președintele ANCOM, ca urmare a încetării motivelor pentru 
care au fost dispuse sau ca urmare a constituirii unei garanții la nivelul creanței datorate. 

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe 
toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) 
din Codul de procedură fiscală, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită al 
ANCOM, iar la împlinirea termenului prevăzut la art.230 alin.(1) vor deveni executorii.  Dacă măsurile 
asigurătorii au fost dispuse înainte de emiterea deciziei de impunere, odată cu individualizarea creanţei 
şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri 
executorii. 

 În situaţia în care valoarea bunurilor pentru care s-a dispus măsura asigurătorie nu acoperă 
150% din valoarea sumei estimate/stabilite, iar ulterior emiterii prezentei decizii se identifică alte 
bunuri sau venituri urmăribile, organul de executare va institui sechestru asigurător cu respectarea 
limitei de 150% din valoarea sumei estimate/stabilite sau, după caz, va înfiinţa poprirea asigurătorie. 

Potrivit dispoziţiilor art.213 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, vă aducem la cunoştinţă că, 
prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii 
vor fi ridicate. 
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Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanța de contencios 
administrativ și fiscal competentă, în termen de 30 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.213 alin.(13) din Codul de procedură fiscală, fără a fi necesară 
parcurgerea procedurii prealabile. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                                      Executor fiscal                                                   
    ………………..…….           …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

București4, ...................       

Nr. .................. 

 



Anexa nr.I.14.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”DECIZIE 
PRIVIND INSTITUIREA DE MĂSURI ASIGURĂTORII” 

  

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1  –  Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

2 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii; 

3  –  Se vor bifa căsuţele corespunzătoare în funcţie de măsurile asigurătorii ce vor fi dispuse; 

4 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii se întocmește în două exemplare. Un exemplar 
se comunică debitorului, iar un exemplar se transmite conducătorului organului de executare al 
ANCOM, în vederea punerii în executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.15.a 

 
 

REFERAT JUSTIFICATIV DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE VALABILITATE A 
MĂSURILOR ASIGURĂTORII 

 nr...................../data.................. 

 

 

Aprobat, 
Președinte 

Numele şi prenumele 
....................... 

Semnătura ....................... 
L.S. 

 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.213 
alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum şi faptul că, până la data 
prezentului referat, nu a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive: 
......................................................................................................, se impune prelungirea 
termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii dispuse prin Decizia privind instituirea de măsuri 
asigurătorii nr1.…………………..de la data de ............. până la data de .............2 . 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  
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Anexa nr.I.15.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”REFERAT JUSTIFICATIV DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE VALABILITATE A 

MĂSURILOR ASIGURĂTORII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se indică Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii prin care s-au dispus, inițial, 
acestea; 

2 – Se poate prelungi până la maxim un an, în condițiile art.213 alin.(7) teza a doua din Codul 
de procedură fiscală; 

3 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Referatul se întocmește de către conducătorul organului de executare silită al ANCOM într-un 
singur exemplar, care se arhivează la dosarul debitorului. 
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Anexa nr.I.16.a 

 
 

DECIZIE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE VALABILITATE A MĂSURILOR 
ASIGURĂTORII 

 nr...................../data.................. 
 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.213 
alin.(4) și (7) teza a doua din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
debitorul ............................., cu domiciliul/sediul în localitatea ......................., str. .................. nr. 
....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de 
înregistrare .....................,  prin prezenta se prelungeşte termenul de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire de măsuri asigurătorii nr.1 ................. din data de 
................, de la data de ............... până la data de .................2, întrucât, până la data prezentei, nu 
a fost emis şi comunicat titlul de creanţă şi ţinând cont de următoarele motive: 
..................................................................................................................................................... 

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

Potrivit dispoziţiilor art.213 alin.(4) teza a doua din Codul de procedură fiscală, vă aducem la 
cunoştinţă că, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, 
măsurile asigurătorii vor fi ridicate. 

Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organele de executare ale ANCOM în baza deciziei 
motivate emise de președintele ANCOM, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la 
constituirea garanţiei prevăzute la art.211 din Codul de procedură fiscală. 

Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe 
toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art.213 alin.(3) 
din Codul de procedură fiscală, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită al 
ANCOM, iar la împlinirea termenului prevăzut la art.230 alin.(1) vor deveni executorii.  

Dacă măsurile asigurătorii au fost dispuse înainte de emiterea deciziei de impunere, odată cu 
individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se 
transformă în măsuri executorii. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanța de contencios 
administrativ și fiscal competentă, în termen de 30 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.213 alin.(13) din Codul de procedură fiscală, fără a fi necesară 
parcurgerea procedurii prealabile. 

 



Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                                Executor fiscal al ANCOM                                                   
       ………………….           …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

București3, ...................       

Nr. .................. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.16.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”DECIZIE DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE VALABILITATE A MĂSURILOR 

ASIGURĂTORII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se indică Decizia privind instituirea de măsuri asiguratorii prin care s-au dispus, inițial, 
acestea; 

2 – Se poate prelungi până la maxim un an, în condițiile art.213 alin.(7) teza a doua din Codul 
de procedură fiscală; 

3 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii se întocmește în două 
exemplare. Un exemplar se comunică debitorului iar un exemplar se transmite conducătorului 
organului de executare al ANCOM, în vederea punerii în executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.17.a 

 
 
 

REFERAT JUSTIFICATIV DE RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII 
nr...................../data.................. 

 

 

Aprobat, 
Președinte 

Numele şi prenumele 
....................... 

Semnătura ....................... 
L.S. 

 

 

Pentru debitorul ..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. 
....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de 
înregistrare ....................., a fost comunicată Decizia privind instituirea măsurilor asigurătorii nr. ........ 
din data de ............... pentru următoarele obligaţii de plată estimate/stabilite prin actul administrativ 
fiscal nr. ......... din data de .................., constând în: 

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare1 
Suma estimată2/stabilită 
(lei) 

    

TOTAL:   
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.214 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, este necesară ridicarea măsurilor 
asigurătorii dispuse prin decizia mai sus menţionată, pentru următoarele motive3: 

[] creanţa estimată/stabilită nu mai există drept urmare a desfiinţării actului administrativ-fiscal 
care a generat luarea măsurilor asigurătorii; 

[] creanţa estimată/stabilită nu mai există drept urmare a plăţii voluntare sau a stingerii prin 
modalităţile prevăzute de lege a sumelor estimate/stabilite; 

[] creanţa estimată/stabilită nu mai există drept urmare a hotărârii instanţei competente 
pronunțate ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ fiscal sau a unei 
contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii; 

[] drept urmare a constituirii de garanţii prevăzute de prevederile art.211 din Codul de 
procedură fiscală; 
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[] titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni sau un an, după 
caz, de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii; 

[] în alte condiţii prevăzute de lege: ............................... 

Măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ...... din data 
de ............., ce urmează a fi ridicate, au ca obiect următoarele: 

Bunurile şi/sau valorile identificate pentru care urmează a fi 
ridicate măsurile asigurătorii 

Datele de 
identificare 

Descriere sumară 
Cantitatea 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 
(lei) 

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în 
activitatea ce constituie principala sursă de venit 

    

Bunuri care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea 
activităţii care constituie principala sursă de venit 

    

Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea 
altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, 
de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele 

    

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art.246 din 
Codul de procedură fiscală 

    

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri 
mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care 
constituie principala sursă de venit 

    

Produse finite     

Bunuri deţinute de către debitorul în proprietate comună cu 
terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta 

    

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către 
terţe persoane 

    

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la 
care sunt deschise 

    

TOTAL:     

 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  
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Anexa nr.I.17.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”REFERAT JUSTIFICATIV DE RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII” 

 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

2 – Măsurile asiguratorii pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă. În această situație 
măsurile asigurătorii încetează dacă titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 
6 luni de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii; 

3 – Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea 
măsurilor asigurătorii. 

Referatul justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii se întocmește de către conducătorul 
organului de executare silită al ANCOM într-un singur exemplar, care se arhivează la dosarul 
debitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.18.a 

 

 

 

 

 

DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII 

nr. .................../data................ 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.214 
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la debitorul 
……………………………………cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. 
....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de 
înregistrare ....................., se dispune ridicarea în tot/ în parte a măsurilor asigurătorii dispuse prin 
Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii nr1...................., astfel: 

 

Bunurile şi/sau valorile identificate pentru care se ridică 
măsurile asigurătorii 

Datele de 
identificare/ 

Descriere sumară/ 
Cantitatea 

Valoarea (exclusiv 
TVA) 
(lei) 

Bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în 
activitatea ce constituie principala sursă de venit 

    

Bunuri care nu sunt nemijlocit destinate pentru desfăşurarea 
activităţii care constituie principala sursă de venit 

    

Bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea 
altor persoane, în baza contractelor de arendă, de împrumut, 
de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele 

    

Ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art.246 din 
Codul de procedură fiscală 

    

Maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri 
mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care 
constituie principala sursă de venit 

    

Produse finite     

Bunuri deţinute de către debitor în proprietate comună cu 
terţe persoane, pentru cota-parte deţinută de acesta 

    

Sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către 
terţe persoane 

    

Conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la 
care sunt deschise 

    

TOTAL:     
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Motivarea ridicării măsurilor asigurătorii2: 

[] au încetat motivele pentru care au fost dispuse întrucât……………………….; 

[] ca urmare a constituirii de garanţii prevăzute de prevederile art.211 din Codul de procedură 
fiscală; 

[] titlul de creanţă nu a fost emis şi comunicat în termen de cel mult 6 luni sau un an, după 
caz, de la data la care au fost dispuse măsurile asigurătorii; 

[] în alte condiţii prevăzute de lege:3 .......................... 

Ridicarea măsurilor asigurătorii se realizează de către organele de executare ale ANCOM în 
conformitate cu dispozițiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. 

Măsurile asigurătorii pentru care nu s-a dispus ridicarea rămân valabile pe toata durata 
executării silite. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la ANCOM în termen de 
45 zile de la comunicare, în condițiile art.268-270 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                             Executor fiscal al ANCOM                                             
         …………..            …………. 

 

 

 

 

 

 

      

București4, ...................       

Nr. .................. 

 

 

 



Anexa nr.I.18.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”DECIZIE DE 
RIDICARE A MĂSURILOR ASIGURĂTORII” 

  

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va indica Decizia privind instituirea de măsuri asigurătorii emisă pentru debitorul în cauză; 

2 – Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea 
măsurilor asigurătorii; 

3 – Se va complete cu situația concretă, în condițiile art.233 alin.(3) teza a doua, art 234 din 
Codul de procedură fiscală etc; 

4 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii se întocmește în două exemplare. Un exemplar se 
comunică debitorului iar un exemplar se transmite conducătorului organului de executare al ANCOM, 
în vederea punerii în executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.19.a 

 

DECIZIE PRIVIND RIDICAREA POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA 
DISPONIBILITĂŢILOR BĂNEŞTI 

nr. .................../data................ 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.234 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se ridică poprirea asigurătorie asupra 
disponibilităţilor băneşti aplicată asupra sumelor din conturile debitorului………………………2 cu 
domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., 
sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de înregistrare ....................., dispuse 
prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. .......... din data de 
.........., întrucât3: 

[] - s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii 
nr. .......... din data de ..........; 

[] - în alte cazuri prevăzute de lege: ............ 

 

Împotriva prezentului înscris se 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 şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

     

 

 



Anexa nr.I.19.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ” DECIZIE 
PRIVIND RIDICAREA POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA DISPONIBILITĂŢILOR 

BĂNEŞTI” 

  

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea și sediul unității bancare; 

2 – Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului sau a persoanei prevăzute la 
art.25 din Codul de procedură fiscală; 

3 – Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea 
popririi asigurătorii. 

Decizia de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti se întocmește de către 
organul de executare silită al ANCOM, în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea 
silită, în trei exemplare. Un exemplar se comunică unității bancare, unul debitorului și un exemplar se 
arhivează la dosarul debitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.20.a 

 

 

 

 

 

DECIZIE PRIVIND RIDICAREA POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA SUMELOR 
DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI 

nr. .................../data................ 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.234 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se ridică poprirea asigurătorie asupra 
sumelor ce se cuvin2 ……………………… cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. 
nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic 
de înregistrare ....................., dispuse prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor 
datorate debitorului de către terţi nr. .......... din data de .........., întrucât3: 

[] - s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin Decizia privind ridicarea măsurilor 
asigurătorii nr. .......... din data de ..........; 

[] - în alte cazuri prevăzute de lege: ............ 

Împotriva prezentului înscris se 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 şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

     

 

 



Anexa nr.I.20.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”DECIZIE DE 
RIDICARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI 

DE CĂTRE TERȚI” 

  

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea terțului poprit; 

2 – Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului sau a persoanei prevăzute la 
art.25 din Codul de procedură fiscală; 

3 – Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea 
popririi asigurătorii. 

Decizia de ridicare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți se 
întocmește de către organul de executare silită al ANCOM, în cel mult două zile de la data la care a 
încetat executarea silită, în trei exemplare. Un exemplar se comunică terțului poprit, unul debitorului și 
un exemplar se arhivează la dosarul debitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.21.a 

 

 

 

 

 

DECIZIE DE RIDICARE A SECHESTRULUI ASIGURĂTOR APLICAT ASUPRA 
BUNURILOR 

nr. .................../data................ 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.214 
alin.(2) coroborate cu cele ale art.234 alin.(1) – (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, se ridică sechestrele asigurătorii aplicate asupra bunurilor proprietate 
a2..........cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. 
....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
....................., dispuse prin Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile/imobile nr. 
..... din data de .........., întrucât3: 

 [] - s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii 
nr. .......... din data de ..........; 

[] - în alte cazuri prevăzute de lege: ............ 

Împotriva prezentului înscris se 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 şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 



Anexa nr.I.21.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”DECIZIE DE 
RIDICARE A SECHESTRULUI ASIGURĂTOR APLICAT ASUPRA BUNURILOR” 

  

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea terțului poprit; 

2 – Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului sau a persoanei prevăzute la 
art.25 din Codul de procedură fiscală; 

3 – Se va bifa căsuţa în mod corespunzător în funcţie de motivele care au generat ridicarea 
sechestrului asigurător. 

Decizia de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor se întocmește de către 
organul de executare silită al ANCOM, în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea 
silită, în trei sau mai multe exemplare. Decizia se comunică celor cărora li s-a comunicat Procesul-
verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile sau imobile: un exemplar se comunică 
debitorului, un exemplar se comunică custodelui, dacă este cazul, un exemplar se comunică în 
vederea înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sau Oficiului de cadastru și 
publicitate imobiliară și un exemplar se arhivează în cadrul ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.22.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

 

SOMAȚIE 

nr. ...../..... 

 

Către debitorul ............................................., cu domiciliul/sediul în localitatea 
...................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/județul 
...................., cod numeric personal/cod unic de înregistrare .......................... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.230 
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cele ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă înștiințăm 
că figurați în evidența ANCOM cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită 
în temeiul titlurilor executorii anexate în copii certificate. 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare1 Titlul executoriu nr./data2 

Termenul de plată/Data 
scadenţei sau perioada 

pentru care a fost calculată 
dobânda/penalitatea de 

întârziere/amenda 
administrativă3 

Cuantumul 
sumei 

datorate 
(lei)4 

    

TOTAL  

 

Sumele vor fi vărsate în contul ANCOM nr. …………………………….., deschis la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod de identificare fiscală 14751237. 

Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate 
pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veți face dovada stingerii acestora sau nu veţi 
depune o notificare la ANCOM cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, în condițiile 
prevederilor art.2301 din Codul de procedură fiscală, se va proceda la continuarea măsurilor de 
executare silită. 
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Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de 
comunicarea acestei somații prin poștă, vor fi suportate de către Dvs. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la executare silită la 
judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul/sediul debitorului, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în condițiile art. 260-262 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

 Pentru orice informaţii în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactaţi la sediul ANCOM 
din5 ……………………………. sau telefonic la nr. ………………………. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  



Anexa nr.I.22.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”SOMAȚIE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antetul somației, vor fi modificate în funcție de 
structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

2 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc; 

3 – Se completează cu data scadențe,  în cazul creanțelor principale, sau cu perioada pentru 
care s-au calculat dobânzi sau penalități de întârziere, în cazul accesoriilor ori amenzilor 
administrative; 

4 – Se menționează cuantumul debitului din titlul executoriu. În situația în care cuantumul 
debitului datorat este mai mic decât cel al sumei prevăzute în titlul executoriu (ca urmare, de 
exemplu, a unei plăti parțiale, a unei compensări etc.) se va menționa că acesta reprezintă rest din 
suma stabilită prin titlul executoriu; 

5  – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
somația (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, denumirea structurii 
care a emis somația, precum și un număr de telefon de contact. 

Somația se întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se 
comunică debitorului și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.23.a 

 

 

PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL/SOMAŢIEI  

nr. ...../..... 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. ................... 
nr. ...... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și ale art.47 
alin.(2) și (8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul .................. cu 
legitimaţia nr. .........., delegaţia nr. .........., m-am deplasat la debitorul .................... cu 
domiciliul/sediul în localitatea ...................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. 
....., sector/județul ...................., cod numeric personal/cod unic de înregistrare .........................., în 
data de .......... ora ......., în vederea comunicării: 

[] – Actului administrativ fiscal reprezentat de...............1 

[] – Somației nr. ........../.......... emisă de ANCOM, însoţită de titlul executoriu nr. /data1 .......... 
emis de ANCOM. 

 

[] – Actul administrativ fiscal/somaţia a fost înmânat/ă prin remitere, sub semnătură2................ 

[] - Debitorul ori împuternicitul a primit actul administrativ fiscal/somația, dar a refuzat să 
semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna3…………………………. 

 

 

Executor fiscal al ANCOM,  Persoana care primeşte actul administrativ fiscal/somaţia, 

Nume şi prenume ................... Nume şi prenume .................... 

Semnătura..........................  Semnătura.......................... 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.23.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA ACTULUI ADMINISTRATIV 

FISCAL/SOMAŢIEI” 
 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antetul somației, vor fi modificate în funcție de 
structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi 
data emiterii; 

2 – Se vor preciza numele, prenumele şi calitatea persoanei căreia i s-a înmânat somaţia; 

3 – Se bifează în ipoteza reglementată la art.47 alin.(14) teza a doua din Codul de procedură 
fiscală. 

Procesul-verbal privind comunicarea actului administrativ fiscal/somației se întocmește de către 
executorul fiscal al ANCOM într-un singur exemplar, care se arhivează la dosarul de executare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.24.a 

 
Către1, 
....................................... 
.......................................... 
 

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND COMUNICAREA PRIN AFIȘARE A ACTULUI ADMINISTRATIV 
FISCAL/SOMAȚIEI nr. ...../..... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1)  și art.47 
alin.(9)-(13) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum şi ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 
privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă înştiinţăm că, la domiciliul/sediul 
Dvs. din localitatea ...................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/județul ...................., cod numeric personal/cod unic de înregistrare .........................., în data 
de .......... ora ......., s-a deplasat executorul fiscal al ANCOM …………………………………… cu legitimaţia 
nr. .........., delegaţia nr. .........., în vederea comunicării: 

[] – Actului administrativ fiscal reprezentat de...............2 

[] – Somației nr. ........../.......... emisă de ANCOM, însoţită de titlul executoriu nr. /data.......... 2 
emis de ANCOM. 

 Actul administrativ fiscal/somaţia nu a fost înmânat/ă prin remitere, sub semnătură, întrucât3: 

[] - Debitorul nu a fost găsit la domiciliul/sediul fiscal; 

În această situație, debitorul ori împuternicitul acestuia este în drept să se prezinte, în termen 
de maximum 15 zile de la data afişării prezentei înştiinţări, la sediul ANCOM, pentru a i se comunica 
actul administrativ fiscal/somația. În situaţia în care debitorul ori împuternicitul acestuia nu se prezintă 
în acest termen, actul se consideră comunicat la împlinirea acestui termen. 

[] - Debitorul ori împuternicitul a primit actul administrativ fiscal/somația, dar a refuzat să 
semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna; 

În situaţia în care debitorul ori împuternicitul acestuia refuză primirea actului administrativ 
fiscal/somației, actul se consideră comunicat la data afişării prezentei înştiinţări. 

Actul administrativ fiscal/somația a fost afișat/ă în anul.…., luna……, ziua……. şi ora……4 

Pentru remiterea actului administrativ fiscal/somației precum și pentru orice informaţii în 
legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactaţi la sediul ANCOM din5 
............................................................  

Executor fiscal al ANCOM 

Nume și prenume  

Semnătura 



Anexa nr.I.24.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ÎNȘTIINȚARE PRIVIND COMUNICAREA PRIN AFIȘARE A ACTULUI ADMINISTRATIV 

FISCAL/SOMAȚIEI nr. ...../.....” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numele/denumirea, domiciliul/sediul debitorului și celelalte date de 
identificare a acestuia; 

2 – În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi 
data emiterii; 

3 – Se bifează una din cele două ipoteze reglementate la art.47 alin.(9) din Codul de procedură 
fiscală; 

4 – Se completează cu anul, luna, ziua şi ora când afişarea a fost făcută; 

5 – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
actul administrativ fiscal/somația (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară 
activitatea, denumirea serviciului care a emis adresa de înștiințare, precum și un număr de telefon de 
contact. 

Înștiințarea privind comunicarea prin afișare a actului administrativ fiscal/somației se întocmește 
în două exemplare. Un exemplar se afișează pe ușa debitorului și un exemplar se arhivează în cadrul 
ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.25.a 
 

ANUNŢ PRIVIND ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE  
PRIN PUBLICITATE 

Nr. ……….…/ data …………… 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.47 
alin.(4)-(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că a/au fost emis/e1 
………………………………………………., pe numele debitorului/debitorilor din Anexă2 
…………………………………………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea 
………………………………………………, str. …………………………………., nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……., 
sector/judeţ ……………………………………., cod numeric personal/cod unic de înregistrare numărul 
……………………………………, având în vedere că nu s-a efectuat comunicarea întrucât nu a fost posibilă 
comunicarea prin poștă, la domiciliul fiscal al acestuia/acestora ori la adresa de corespondență indicată 
în mod expres de acesta/aceștia. 

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de destinatarul acestuia la sediul ANCOM  din3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, în condițiile art.47 alin.(7) din Codul de procedură fiscală. 

Prezentul anunţ se afişează, concomitent, la sediul ANCOM şi pe pagina de internet a ANCOM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.25.b 
 

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A FORMULARULUI "ANUNŢ PRIVIND 
ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE  

PRIN PUBLICITATE" 

 

Datele de identificare a instituţiei, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcţie de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se precizează denumirea actului administrativ fiscal, numărul şi data emiterii: Decizia 
președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., Decizia 
președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul .....; 
În cazul unui anunț colectiv, care vizează mai mulți debitori, informațiile vor fi menționate în cadrul 
Anexei la anunț; 

2 – Se menţionează numele şi prenumele sau denumirea debitorului, precum și domiciliul fiscal 
al acestuia; În cazul unui anunț colectiv, care vizează mai mulți debitori, informațiile vor fi menționate 
în cadrul Anexei la anunț; 

3 – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
actul administrativ fiscal (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, 
denumirea structurii care a emis anunțul, precum și un număr de telefon de contact. 

Anunțul privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate se întocmește într-un 
singur exemplar, care se afișează, concomitent, la sediul ANCOM şi pe pagina de internet a ANCOM, și 
se va menține afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.26.a  

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII EXECUTORII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR 
BĂNEȘTI nr. ........./ ..........  

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.213 alin.(3) 
teza a treia coroborat cu art.236 alin.(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru debitorul ....................... cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ........................., măsurile asigurătorii dispuse prin Adresa de 
înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. ........................... din data de2 
........................, se transformă în măsuri executorii.  

Suma pentru care se continuă poprirea este în cuantum de ................. lei3, reprezentând 
obligaţii fiscale/bugetare restante ale debitorului, constând în …………….4 stabilite prin……..5 

Sumele indisponibilizate se vor vira în contul ANCOM …………………………..deschis la Activitatea 
de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237. 

Poprirea înființată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea 
prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii prezentei 
adrese.  

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data și ora primirii prezentei, nu veți proceda la 
decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, în limita sumei 
pentru care se continuă poprirea, și nu veți accepta alte plăți din conturile acestuia, până la achitarea 
integrală a obligațiilor bugetare, cu excepția sumelor prevăzute la art.236 alin.(14) din Codul de 
procedură fiscală precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale datorate ANCOM, sub sancțiunea 
nulității oricărei plăti. 

Aveți obligația să plătiți sumele indisponibilizate în contul indicat în termen de 3 zile de la 
indisponibilizare. În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, aveți obligația să 
urmăriți executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, aveți obligația 
să anunțați în scris despre aceasta organul de executare al ANCOM și să procedați la distribuirea 
sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art.258 din Codul de procedură fiscală. 



Potrivit art.25 alin.(1) lit.b din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase 
indisponibilizării. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la executare silită la 
judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul/sediul debitorului, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în condițiile art.260-262 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Vă mulțumim pentru cooperare, 

 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.26.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII EXECUTORII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR 

BĂNEȘTI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea și sediul unității bancare; 

2 – Se completează cu adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești, 
prin care a fost înființată poprirea asigurătorie; 

3 – Se completează, după caz, cu diferența de sumă rămasă nestinsă după executarea 
eventualelor sume virate de către terțul poprit în contul de garanții indicat de ANCOM în adresa de 
înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;  

4  –  Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

5  – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost 
stabilite în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui 
ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate 
bugetului ANCOM etc. 

Adresa de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești se întocmește de către 
executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se comunică unității bancare, iar un 
exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.27.a  

 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII EXECUTORII ASUPRA SUMELOR DATORATE 
DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI 

nr. ........./ ..........  

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art. 213 
alin.(3) teza a treia coroborat cu art.236 alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 14 alin. (2) teza a doua din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru debitorul ....................... cu domiciliul/sediul în 
localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare ........................., măsurile 
asigurătorii dispuse prin Adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate de către 
terți debitorului nr................... din data de2 ........................, se transformă în măsuri executorii.  

Suma pentru care se continuă poprirea este în cuantum de ................. lei3, reprezentând 
obligaţii fiscale/bugetare restante ale debitorului, constând în …………….4 stabilite prin……..5 

Sumele indisponibilizate se vor vira în contul ANCOM …………………………..deschis la Activitatea 
de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237. 

Poprirea înființată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea 
prezentei adrese. În acest sens, aveți obligația să înregistrați atât ziua, cât și ora primirii prezentei 
adrese.  

În situația în care, la data comunicării prezentei, nu datorați vreo sumă de bani debitorului 
urmărit sau acesta nu va datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, 
aveți obligația să înștiințați despre acest fapt organele de executare silită ale ANCOM în termen de 5 
zile de la primirea prezentei adrese de înființare a popririi executorii. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, aveți obligația 
să anunțați în scris despre aceasta organul de executare al ANCOM și să procedați la distribuirea 
sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art.258 din Codul de procedură fiscală. 



Potrivit art.25 alin.(1) lit.b din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase 
indisponibilizării. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la executare silită la 
judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul/sediul debitorului, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în condițiile art.260-262 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

 

Vă mulțumim pentru cooperare, 

 

 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.27.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII EXECUTORII ASUPRA SUMELOR DATORATE 

DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea și sediul terțului poprit, alte date de identificare ale acestuia; 

2 – Se completează cu adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate de 
către terți debitorului, prin care a fost înființată poprirea asigurătorie; 

3 – Se completează, după caz, cu diferența de sumă rămasă nestinsă după executarea 
eventualelor sume virate de către terțul poprit în contul de garanții indicat de ANCOM în adresa de 
înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți; 

4  –  Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

5  – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost 
stabilite în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui 
ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate 
bugetului ANCOM etc. 

Adresa de înființare a popririi executorii asupra sumelor datorate de către terți se întocmește de 
către executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se comunică terțului poprit, iar un 
exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.28.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII EXECUTORII CA 
URMARE A TRANSFORMĂRII MĂSURILOR ASIGURĂTORII ÎN MĂSURI EXECUTORII 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul  prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.236 
alin.(7) teza a treia din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, vă comunicăm că poprirea înfiinţată anterior, ca 
măsură asigurătorie, a devenit executorie. 

Poprirea asigurătorie a fost dispusă pentru indisponibilizarea sumelor existente, precum şi cele 
viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau în valută deschise la: .......................2, 
precum şi pentru orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de 
valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de 
către: .......................3 sau pe care le va datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice 
existente. 

Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în contul ANCOM …………………………..deschis la 
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 
14751237, pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de1 …………………….., după cum 
urmează: 

 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare4 

Titlul executoriu 
nr./data5 

Suma datorată 
(lei) Contul în care urmează a se vira suma 

        

        

 

În temeiul prevederilor art.233 alin.(7) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care 
popririle înfiinţate de organul de executare al ANCOM generează imposibilitatea de a vă continua 
activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa ANCOM care poate dispune, 
la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, 
fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire, sub rezerva îndeplinirii de către Dvs. a 
condițiilor reglementate la art.233 alin.(8) din Codul de procedură fiscală. Suspendarea se poate 



dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni 
consecutive de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi. 

Împotriva prezentului înscris se 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 şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

 

Întocmit/Data 

Executor fiscal al ANCOM                                                 
             

     ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.28.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”ADRESĂ DE 
ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII EXECUTORII CA URMARE A 

TRANSFORMĂRII MĂSURILOR ASIGURĂTORII ÎN MĂSURI EXECUTORII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul fiscal, codul numeric 
personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, 
după caz, alte date de identificare a debitorului.  

2 – Se va menţiona denumirea şi sediul băncii; 

 3 – Se va menţiona denumirea terţului poprit; 

4 – Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ..... 

Adresa de înștiințare privind înființarea popririi executorii ca urmare a transformării măsurilor 
asigurătorii în măsuri executorii se întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. 
Un exemplar se comunică debitorului iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Anexa nr.I.29.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ..... 

 

PROCES-VERBAL NR. ..... PRIVIND CALCULUL CREANȚELOR ACCESORII AFERENTE 
DEBITULUI PRINCIPAL STABILIT ÎN TITLUL EXECUTORIU - DECIZIA  

PREȘEDINTELUI ANCOM nr. ..... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.227 
alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina debitorului 
............................ cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. 
....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
....................., având în vedere faptul că, prin titlul executoriu1 ....................................................... 
au fost prevăzute dobânzi și/sau penalități de întârziere, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, s-
au calculat următoarele obligații accesorii în sumă totală de ............... lei, astfel: 

 

Documentul prin 
care s-a stabilit 
debitul principal 

și natura 
acestuia1 

Tipul debitelor 
accesorii2 

Perioada Suma 
debitului 
principal 

Nr. de 
zile de 

întârziere 

Cota Suma 
debitului 
accesoriu 

0 1 2 3 4 5 6=3x4x5 

 Dobânzi calculate în 
temeiul prevederilor 
Codului de 
procedură fiscală 3 

     

Total dobânzi  

Penalități de 
întârziere calculate 
în temeiul 
prevederilor Codului 
de procedură fiscală4 

     



Total penalități de 
întârziere 

 

 

Plata se va face în contul ANCOM nr. .........................................., deschis la Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237. 

În temeiul dispozițiilor art.227 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, prezentul înscris 
constituie titlu executoriu. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la executare silită la 
judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul/sediul debitorului, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în condițiile art.260 alin.(3) și următoarele din Codul de procedură fiscală. 

Fără a înlătura dreptul la acțiune anterior enunțat, prezentul proces-verbal poate fi contestat la 
ANCOM, în condițiile art.268 și următoarele din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de 
la comunicare. 

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru orice informații în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactați la5 
............................. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.29.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI  
”PROCES-VERBAL NR. ..... PRIVIND CALCULUL CREANȚELOR ACCESORII AFERENTE 

DEBITULUI PRINCIPAL STABILIT ÎN TITLUL EXECUTORIU - DECIZIA  
PREȘEDINTELUI ANCOM nr. .....” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
etc; 

2 – Se va menţiona categoria de debit accesoriu: dobânzi sau penalităţi de întârziere; 

3 – Nivelul dobânzii se stabileşte conform art.174 din Codul de procedură fiscală; 

4 – Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte conform art.176 din Codul de procedură fiscală; 

5 –  Se completează cu datele de identificare a imobilului în care structura ANCOM care a emis 
actul administrativ fiscal (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, 
denumirea serviciului care a emis procesul-verbal, precum și un număr de telefon de contact. 

Procesul-verbal privind calculul creanțelor accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în două exemplare. Un 
exemplar se comunică debitorului și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.30.a 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL NR. ..... PRIVIND CALCULUL AMENZILOR ADMINISTRATIVE SAU AL 
ALTOR SUME PREVĂZUTE ÎN TITLUL EXECUTORIU - DECIZIA  

PREȘEDINTELUI ANCOM nr. ..... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.227 
alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în sarcina debitorului 
............................ cu domiciliul/sediul în localitatea ..............., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. 
....., ap. ....., et. ....., sectorul/județul ................, cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
....................., având în vedere faptul că, prin titlul executoriu1 ....................................................... 
a fost prevăzută în sarcina Dvs. amendă administrativă/alte sume în cuantum de……..pe zi de 
întârziere, fără să fi fost stabilit cuantumul total al acesteia/acestora, s-au calculat următoarele sume 
datorate: 

 

Natura sumelor 
prevăzute în titlul 

executoriu2 

 Perioada pentru 
care s-au calculat 

sumele prevăzute în 
titlul executoriu 

 
Dispoziția legală în 
temeiul căreia s-au 

calculat sumele       

 Nr. zile pentru care 
s-au calculat 

sumele prevăzute în 
titlul executoriu 

Cuantumul 
sumelor 

(lei)   

 

  
 

        

 

 
 

  

 

Plata se va face în contul ANCOM nr. .........................................., deschis la Activitatea de 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de identificare fiscală 14751237. 

În temeiul dispozițiilor art.227 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, prezentul înscris 
constituie titlu executoriu. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestație la executare silită la 
judecătoria în a cărei circumscripție se află domiciliul/sediul debitorului, în termen de 15 zile de la 
comunicare, în condițiile art.260 alin.(3) și următoarele din Codul de procedură fiscală. 

Fără a înlătura dreptul la acțiune anterior enunțat, prezentul proces-verbal poate fi contestat la 
ANCOM, în condițiile art.268 și următoarele din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de 
la comunicare. 



 

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru orice informații în legătură cu prezenta, vă rugăm să ne contactați la3 
............................. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.30.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI  
“PROCES-VERBAL NR. ..... PRIVIND CALCULUL AMENZILOR ADMINISTRATIVE SAU AL 

ALTOR SUME PREVĂZUTE ÎN TITLUL EXECUTORIU - DECIZIA  
PREȘEDINTELUI ANCOM nr. .....” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii titlului executoriu prin care s-a stabilit amenda 
administrativă sau altă sumă; 

2 – Se va menționa denumirea creanței:  amendă administrativă sau altă sumă, stabilită potrivit 
legii; 

3 –  Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a 
emis titlul executoriu (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, 
denumirea serviciului care a emis procesul-verbal, precum și un număr de telefon de contact. 

Procesul-verbal privind calculul amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în titlul 
executoriu se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în două exemplare. Un 
exemplar se comunică debitorului și un exemplar se arhivează la dosarul debitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.31.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR  
BĂNEȘTI DIN CONTURI BANCARE 

nr. ......../ ........  

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.236 
alin.(5) și (12) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se 
indisponibilizează de îndată sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în 
conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către 
debitorul/debitorii.............................................cu domiciliul/sediul în localitatea............................, 
str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare .........................., în limita sumei datorate. 

 

Denumirea debitorului 
Numărul dosarului 

de executare  

Titlul executoriu 
nr./data2 

Suma datorată (lei)3 

      

TOTAL: 
    

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi 
obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii acesteia. 

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai 
proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului 
......................., şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a 
obligaţiilor fiscale/bugetare, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 
alin. (14) din Codul de procedură fiscală, sub sancțiunea nulității oricărei plăti.  



Aveți obligația să plătiți sumele indisponibilizate în contul indicat în termen de 3 zile de la 
indisponibilizare. În situaţia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaşi zi, aveți obligația să 
urmăriți executarea acestora din încasările zilnice realizate în contul debitorului. 

Sumele urmăribile reținute se vor vira în contul ANCOM nr. .........................................., 
deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de identificare 
fiscală 14751237. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, aveți obligația 
să anunțați în scris despre aceasta organul de executare al ANCOM și să procedați la distribuirea 
sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art.258 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit art.25 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Anexa nr.I.31.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR  

BĂNEȘTI DIN CONTURI BANCARE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu denumirea și sediul unității bancare; 

2 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc; 

3 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz. 

Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești din conturi bancare se întocmește 
de către executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se comunică unității bancare și 
un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.32.a  

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE 
CĂTRE TERȚI nr. ........./ ..........  

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.236 
alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se 
înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei 
şi/sau în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu 
orice titlu, debitorului......................, cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare .........................., de către dumneavoastră sau pe care le veţi 
datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 

Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi virate, de îndată, în contul 
ANCOM ……………………………………………deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a 
Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237, după cum urmează: 

 

Denumirea debitorului 
Numărul dosarului 

de executare  

Titlul 
executoriu nr./data2 

Suma datorată (lei)3 

      

TOTAL: 
    

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către 
dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de 
înfiinţare a popririi. 

În situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese, nu datoraţi vreo sumă de bani 
debitorului................... sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice 



existente, aveți obligația să înștiințați despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 
zile de la primirea prezentei adrese. 

În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi creditori, aveți obligația 
să anunțați în scris despre aceasta organul de executare al ANCOM și să procedați la distribuirea 
sumelor potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art.258 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit art.25 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării 
sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.32.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE 

CĂTRE TERȚI” 

 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, alte date de identificare a 
terţului poprit; 

2 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc; 

3 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz. 

Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate de către terți se întocmește de către 
executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se comunică terțului poprit și un exemplar 
se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.33.a  

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR PE CARE DEBITORUL LE ARE DE 
ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢI SAU INSTITUŢII PUBLICE 

nr. ........./ ..........  

Către1,  

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.230 
alin.(3) și art.236 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se 
înfiinţează poprirea asupra sumelor certe, lichide şi exigibile pe care debitorul......................, cu 
domiciliul/sediul în localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. 
....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
..........................., le are de încasat de la dumneavoastră, conform Atestatului nr.2 .................... 
din data de ................... . 

Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi virate în contul ANCOM 
……………………………………..deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237, după cum urmează: 

 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare 

Titlul executoriu 
nr./data3 

Suma datorată (lei)4 

    

TOTAL: 
  

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către 
dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de 
înfiinţare a popririi. 

De la data comunicării prezentei adrese, aveți următoarele obligații: 

a) dacă nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului, să înştiinţaţi organul de executare silită al 
ANCOM în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese; 



b) să plătiţi, de îndată, sumele pentru care s-a înfiinţat poprirea sau, în cazul în care 
disponibilităţile băneşti existente la data primirii prezentei adrese sunt insuficiente pentru stingerea 
sumelor cuprinse în aceasta, să plătiţi cu prioritate, din sumele existente şi cele viitoare, sumele 
cuprinse în adresă. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării 
sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

 

 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.33.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR PE CARE DEBITORUL LE ARE DE 

ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢI SAU INSTITUŢII PUBLICE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona denumirea, codul de identificare fiscală şi sediul autorităţii sau instituţiei 
publice; 

2 – Se completează cu numărul documentului eliberat de autoritatea sau instituția publică 
respective, de la care debitorul are de încasat sume, prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide 
şi exigibile; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Proces-verbal privind calculul creanțelor fiscale accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc; 

4 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz. 

Adresa de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi 
sau instituţii publice se întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în două exemplare. Un 
exemplar se comunică autorității sau instituţiei publice de la care debitorul are de încasat sume, iar un 
exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.34.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE ÎNȘTIINȚARE CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA POPRIRII 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.236 
alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat 
măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi celor viitoare provenite din încasările zilnice în 
conturile în lei şi/sau în valută deschise la: ...................................2, precum şi pentru orice sume 
reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile 
necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: ...............................3, 
sau pe care le va datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. 

Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în contul ANCOM ……………………………………..deschis 
la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 
14751237, pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de către Dvs., după cum urmează: 

 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare4  

Titlul executoriu 
nr./data5 

Suma datorată (lei)6 

    

TOTAL: 
  

 

În temeiul prevederilor art.233 alin.(7) din Codul de procedură fiscală, în cazul în care popririle 
înfiinţate de organul de executare al ANCOM generează imposibilitatea de a vă continua activitatea 
economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa ANCOM care poate dispune, la cererea 
dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie 
suspendarea parţială a executării silite prin poprire, sub rezerva îndeplinirii de către Dvs. a condițiilor 
reglementate la art.233 alin.(8) din Codul de procedură fiscală. Suspendarea se poate dispune, o 



singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la 
data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.34.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”ADRESĂ DE 
ÎNȘTIINȚARE CU PRIVIRE LA ÎNFIINȚAREA POPRIRII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul, codul numeric personal, 
numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, 
alte date de identificare a debitorului; 

2 – Se va menţiona denumirea şi sediul băncii; 

 3 – Se va menţiona denumirea terţului poprit; 

4 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc; 

6 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz. 

Adresa de înștiințare cu privire la înființarea popririi se întocmește de către executorul fiscal al 
ANCOM în două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului și un exemplar se arhivează la 
dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.35.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.238 alin.(4) 
și art.239 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul 
.........., executor fiscal în cadrul organului de executare al ANCOM, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia 
nr. ........., am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului ........................... , cu 
domiciliul/sediul în localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. 
....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
..........................., care, deşi i s-a/s-au comunicat somaţia/somaţiile nr. .......... din .........., nu a 
efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu/titlurilor executorii emis/emise de ANCOM, 
pentru obligaţiile fiscale/bugetare constând în: 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare2  

Titlul 
executoriu 
nr./data3 

Temeiul 
legal al stabilirii 

obligațiilor 
fiscale/bugetare 

Suma datorată 
(lei)4 

     

TOTAL: 
   

 

Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale 
debitorului prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Potrivit prevederilor art.238 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, prin sechestrul înfiinţat 
asupra bunurilor mobile,  ANCOM dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi 
creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun. 

În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate, se va aplica regimul corespunzător de taxă 
pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art.268 alin.(1) şi art.270 alin.(3) lit.b) şi după 
caz, art.331 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: 

file:///C:/Users/nicoleta.braniste/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp134678/00172813.htm
file:///C:/Users/nicoleta.braniste/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp134678/00172816.htm


1 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
....................., 

2 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
...................... 

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ....................................................... . 

În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind 
existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea 
unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: 

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

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

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: 

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

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

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită, iar 
debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, potrivit legii, de organul de 
executare al ANCOM. Actele de dispoziţie care ar interveni ulterior indisponibilizării sunt lovite de 
nulitate absolută. 

În cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru 
debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale/bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate. 

Înaintea începerii procedurii de valorificare a bunurilor, se va proceda la evaluarea acestora, în 
cazul în care executorul fiscal al ANCOM nu a putut evalua bunul deoarece evaluarea necesita 
cunoştinţe de specialitate. 

Alte menţiuni5:.......................................................................................... 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Custode: 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 



ANEXA la Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile 

 

Bunurile pentru care 
se dispune sechestru  

Date de 
identificare1/ 

Descriere 
sumară/ 

Cantitatea 

Menţiuni privind custodia 

Locul de 
depozitare 

Valoarea 
estimativă 

(lei) 

Menţiuni 
privind 

măsurile spre 
neschimbare 

dispuse2 

Numele, 
prenumele şi 

adresa 
persoanei 

căreia i s-au 
lăsat bunurile 
în custodie 

Bunurile mobile care 
nu sunt direct folosite 
în activitatea ce 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Bunuri care nu sunt 
nemijlocit destinate 
pentru desfăşurarea 
activităţii care 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Bunurile mobile ce se 
află temporar în 
deţinerea altor 
persoane, în baza 
contractelor de 
arendă, de împrumut, 
de închiriere, de 
concesiune, de leasing 
şi altele 

          

Ansamblu de bunuri în 
condiţiile prevederilor 
art.246 din Codul de 
procedură fiscală 

          

Maşini-unelte, utilaje, 
materii prime şi 
materiale şi alte bunuri 
mobile, precum şi 
bunuri mobile ce 
servesc activităţii care 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Produse finite           

Bunuri perisabile sau 
supuse degradării 

          

TOTAL:           
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____ 
1 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor mobile, 
descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare. 
2 Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, alte măsuri de 
administrare sau de conservare a acestora, după caz. 
 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Custode: 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.35.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

2 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc; 

3 – Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite obligaţiile fiscale/bugetare 
pentru care a/au fost emis(e) titlul executoriu/titlurile executorii; 

4 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz, inclusiv cuantumul accesoriilor; 

5 – Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare nu 
poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru. 

Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile se întocmește de către organul de executare 
silită al ANCOM în trei sau mai multe exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se 
comunică custodelui, dacă este cazul, câte un exemplar pentru fiecare creditor, în cazul în care 
bunurile sechestrate sunt gajate şi pentru garantarea creanţelor altor creditori, un exemplar se 
comunică în vederea înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și un exemplar se 
arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.36.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL ADIȚIONAL LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU 
BUNURI MOBILE nr….. 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.239 
alin.(4)-(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul .........., executor fiscal 
în cadrul organului de executare al ANCOM, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia nr. ........., am procedat 
la întocmirea prezentului proces-verbal adiţional la Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile 
nr.1 .......... din data de ............., întrucât debitorul ........................... , cu domiciliul/sediul în 
localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare ..........................., a 
înregistrat și alte obligații fiscale/bugetare, născute ulterior procesului-verbal de sechestru iniţial. 

Deşi i s-a/s-au comunicat somaţia/somaţiile nr. .......... din .........., debitorul nu a efectuat 
plata sumelor datorate conform titlului executoriu/titlurilor executorii emis/emise de ANCOM, pentru 
obligaţiile fiscale/bugetare născute ulterior procesului-verbal de sechestru inițial, constând în: 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare2  

Titlul 
executoriu 
nr./data3 

Temeiul 
legal al stabilirii 

obligațiilor 
fiscale/bugetare 

Suma datorată 
(lei)4 

     

TOTAL: 
   

 

Bunurile mobile înscrise în Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. ......... din 
data de .........., nevalorificate până la data întocmirii prezentului proces-verbal adiţional, prezentate în 
Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal, se consideră sechestrate şi în cadrul noii 
executări silite. 

În sensul prevederilor dreptului comun, dreptul de gaj în raport cu alţi creditori, pentru 
obligaţiile fiscale/bugetare mai sus menţionate, este cel conferit de Procesul-verbal de sechestru 
pentru bunuri mobile nr. .......... din data de .......... . 

Prezentul proces-verbal adiţional s-a întocmit în prezenţa următoarelor persoane: 



1 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
....................., 

2 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
...................... 

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ....................................................... . 

În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind 
existenţa sau inexistenţa unui drept de gaj, ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea 
unei alte persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: 

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

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

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: 

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

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

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită, iar 
debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, potrivit legii, de organul 
competent. 

În cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru 
debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale/bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate. 

Înaintea începerii procedurii de valorificare a bunurilor, se va proceda la evaluarea acestora, în 
cazul în care executorul fiscal al ANCOM nu a putut evalua bunul deoarece evaluarea necesita 
cunoştinţe de specialitate. 

Alte menţiuni5:.......................................................................................... 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Custode: 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 
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ANEXA la Procesul-verbal de sechestru adiţional nr. .......... din .......... la procesul-verbal de 
sechestru pentru bunuri mobile nr……. 

 

Bunurile pentru care 
se dispune sechestru  

Date de 
identificare1/ 

Descriere 
sumară/ 

Cantitatea 

Menţiuni privind custodia 

Locul de 
depozitare 

Valoarea 
estimativă 

(lei) 

Menţiuni 
privind 

măsurile spre 
neschimbare 

dispuse2 

Numele, 
prenumele şi 

adresa 
persoanei 

căreia i s-au 
lăsat bunurile 
în custodie 

Bunurile mobile care 
nu sunt direct 
folosite în activitatea 
ce constituie 
principala sursă de 
venit 

          

Bunuri care nu sunt 
nemijlocit destinate 
pentru desfăşurarea 
activităţii care 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Bunurile mobile ce se 
află temporar în 
deţinerea altor 
persoane, în baza 
contractelor de 
arendă, de închiriere, 
de concesiune, de 
leasing şi altele 

          

Ansamblu de bunuri 
în condiţiile 
prevederilor art.246 
din Codul de 
procedură fiscală 

          

Maşini-unelte, utilaje, 
materii prime şi 
materiale şi alte 
bunuri mobile, 
precum şi bunuri 
mobile ce servesc 
activităţii care 
constituie principala 
sursă de venit 

          

Produse finite           

Bunuri perisabile sau 
supuse degradării 

          

TOTAL:           
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____ 
1 Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor mobile, 
descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare. 
2 Se va menţiona punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se află, alte măsuri de 
administrare sau de conservare a acestora, după caz. 
 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Custode: 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.36.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL ADIȚIONAL LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numărul Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat 
inițial; 

2 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM, născut ulterior procesului-
verbal de sechestru iniţial: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru 
anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., contribuție pentru 
compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă 
administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu emis 
ulterior procesului-verbal de sechestru iniţial: Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind 
stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind 
stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui 
ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției pentru compensarea costului net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., Procesul-verbal privind calculul creanțelor 
fiscale/bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul executoriu, Proces-verbal privind 
cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată 
accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM etc;  

4 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz; 

5 – Se va face menţiunea dacă vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare nu 
poate sau nu vrea să semneze procesul-verbal de sechestru; 

Procesul-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile se întocmește de 
către organul de executare silită al ANCOM în trei sau mai multe exemplare. Un exemplar se comunică 
debitorului, un exemplar se comunică custodelui, dacă este cazul, câte un exemplar pentru fiecare 
creditor, în cazul în care bunurile sechestrate sunt gajate şi pentru garantarea creanţelor altor 
creditori, un exemplar se comunică în vederea înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale 
Mobiliare și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.37.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.242 alin.(5) 
coroborat cu art.239 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul 
.........., executor fiscal în cadrul organului de executare al ANCOM, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia 
nr. ........., am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului ........................... , cu 
domiciliul/sediul în localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. 
....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
..........................., care, deşi i s-a/s-au comunicat somaţia/somaţiile nr. .......... din .........., nu a 
efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu/titlurilor executorii emis/emise de ANCOM, 
pentru obligaţiile fiscale/bugetare constând în: 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare1  

Titlul 
executoriu 
nr./data2 

Temeiul 
legal al stabilirii 

obligațiilor 
fiscale/bugetare3 

Suma datorată 
(lei)4 

     

TOTAL: 
   

 

Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare, s-a procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale 
debitorului prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. 

Potrivit prevederilor art. 242 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, sechestrul aplicat asupra 
bunurilor imobile constituie ipotecă legală. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 242 alin.(7) din Codul de procedură fiscală, dreptul de 
ipotecă conferă ANCOM în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de ipotecă, în sensul 
prevederilor dreptului comun. 

În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă 
pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 268 alin. (1) şi art. 270 alin. (3) lit. b), art. 
292 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) şi după caz, art. 331 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: 

1 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
....................., 

2 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
...................... 

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile imobile ....................................................... . 

În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind 
existenţa sau inexistenţa unui drept de ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte 
persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: 

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

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

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: 

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

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

Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită, iar 
debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, potrivit legii, de organul de 
executare al ANCOM. Actele de dispoziţie care ar interveni ulterior indisponibilizării sunt lovite de 
nulitate absolută. 

În cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru 
debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale/bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate. 

Înaintea începerii procedurii de valorificare a bunurilor, se va proceda la evaluarea acestora, în 
cazul în care executorul fiscal al ANCOM nu a putut evalua bunul deoarece evaluarea necesita 
cunoştinţe de specialitate. 

Alte menţiuni5:.......................................................................................... 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

 

 



ANEXA la Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile  

Bunurile pentru care se 
dispune sechestru  

Date de identificare1) 
Numărul cadastral, 

Numărul de carte funciară 
Descriere sumară  

  

 Menţiuni privind 
măsurile spre 
neschimbare 

dispuse2) 

Valoarea estimativă 
(lei) 

Bunurile imobile care nu 
sunt direct folosite în 
activitatea ce constituie 
principala sursă de venit 

   

Bunuri care nu sunt 
nemijlocit destinate 
pentru desfăşurarea 
activităţii care constituie 
principala sursă de venit 

    

Bunurile imobile ce se 
află temporar în 
deţinerea altor persoane, 
în baza contractelor de 
arendă, de închiriere, de 
concesiune, de leasing şi 
altele 

    

Ansamblu de bunuri în 
condiţiile prevederilor art. 
246 din Codul de 
procedură fiscală 

    

Bunuri imobile ce servesc 
activităţii care constituie 
principala sursă de venit 

    

TOTAL:     

 
1) Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor imobile, 
descriere, locul în care sunt situate, actul care atestă proprietatea asupra bunului, stare de uzură, 
semne particulare de identificare, precum şi: 
a) în cazul terenului se va menţiona felul acestuia şi suprafaţa aferentă, precum şi locul unde acesta 
este situat; 
b) în cazul clădirilor se va menţiona suprafaţa, componenţa şi din ce sunt acestea construite. 
2) Se va menţiona punerea de sigilii sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după 
caz. 
 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 
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Anexa nr.I.37.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

2 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc; 

3 – Se vor menţiona prevederile legale în baza cărora au fost stabilite obligaţiile fiscale/bugetare 
pentru care a/au fost emis(e) titlul executoriu/titlurile executorii; 

4 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz; 

5 – Se va completa în cazul în care exista cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor 
de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă. 

Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile se întocmește de către organul de 
executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se 
comunică Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea intabulării ipotecii legale în cartea 
funciară, și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.38.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL ADIȚIONAL LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU 
BUNURI IMOBILE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.239 
alin.(8) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul .........., executor fiscal 
în cadrul organului de executare al ANCOM, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia nr. ........., am procedat 
la întocmirea prezentului proces-verbal adiţional la Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile 
nr.1 .......... din data de ............., întrucât debitorul ........................... , cu domiciliul/sediul în 
localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare ..........................., a 
înregistrat și alte obligații fiscale/bugetare, născute ulterior procesului-verbal de sechestru iniţial. 

Deşi i s-a/s-au comunicat somaţia/somaţiile nr. .......... din .........., debitorul nu a efectuat 
plata sumelor datorate conform titlului executoriu/titlurilor executorii emis/emise de ANCOM, pentru 
obligaţiile fiscale/bugetare născute ulterior procesului-verbal de sechestru inițial, constând în: 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare2  

Titlul 
executoriu 
nr./data3 

Temeiul 
legal al stabilirii 

obligațiilor 
fiscale/bugetare 

Suma datorată 
(lei)4 

     

TOTAL: 
   

 

Bunurile imobile înscrise în Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. ......... din 
data de .........., nevalorificate până la data întocmirii prezentului proces-verbal adiţional, prezentate în 
Anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal, se consideră sechestrate şi în cadrul noii 
executări silite. 

În sensul prevederilor dreptului comun, dreptul de ipotecă în raport cu alţi creditori, pentru 
obligaţiile fiscale/bugetare mai sus menţionate, este cel conferit de Procesul-verbal de sechestru 
pentru bunuri imobile nr. .......... din data de .......... . 

Prezentul proces-verbal adiţional s-a întocmit în prezenţa următoarelor persoane: 



1 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
....................., 

2 ....................., domiciliat în ..................., legitimat cu ..................., în calitate de 
...................... 

Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ....................................................... . 

În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul face următoarele menţiuni privind 
existenţa sau inexistenţa unui drept de ipotecă ori privilegiu, după caz, constituite în favoarea unei alte 
persoane pentru bunurile sechestrate, după cum urmează: 

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

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

Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: 

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

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

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită, iar 
debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu aprobarea dată, potrivit legii, de organul 
competent. 

În cazul în care, în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru, 
debitorul nu plăteşte obligaţiile bugetare, se procedează la valorificarea bunurilor sechestrate. 

Înaintea începerii procedurii de valorificare a bunurilor, se va proceda la evaluarea acestora, în 
cazul în care executorul fiscal al ANCOM nu a putut evalua bunul deoarece evaluarea necesita 
cunoştinţe de specialitate. 

Alte menţiuni5:.......................................................................................... 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

 

 

 

 



ANEXA la Procesul-verbal de sechestru adiţional nr. .......... din .......... la procesul-verbal de 
sechestru pentru bunuri imobile nr…. 

Bunurile pentru care se 
dispune sechestru  

Date de identificare1) 
Numărul cadastral, 

Numărul de carte funciară 
Descriere sumară  

  

 Menţiuni privind 
măsurile spre 
neschimbare 

dispuse2) 

Valoarea estimativă 
(lei) 

Bunurile imobile care nu 
sunt direct folosite în 
activitatea ce constituie 
principala sursă de venit 

   

Bunuri care nu sunt 
nemijlocit destinate 
pentru desfăşurarea 
activităţii care constituie 
principala sursă de venit 

    

Bunurile imobile ce se 
află temporar în 
deţinerea altor persoane, 
în baza contractelor de 
arendă, de împrumut, de 
închiriere, de concesiune, 
de leasing şi altele 

    

Ansamblu de bunuri în 
condiţiile prevederilor art. 
246 din Codul de 
procedură fiscală 

    

Bunuri imobile ce servesc 
activităţii care constituie 
principala sursă de venit 

    

TOTAL:     
1) Se vor face cel puţin următoarele menţiuni pentru fiecare bun: denumirea bunurilor imobile, 
descriere, locul în care sunt situate, actul care atestă proprietatea asupra bunului, stare de uzură, 
semne particulare de identificare, precum şi: 
a) în cazul terenului se va menţiona felul acestuia şi suprafaţa aferentă, precum şi locul unde acesta 
este situat; 
b) în cazul clădirilor se va menţiona suprafaţa, componenţa şi din ce sunt acestea construite. 
2) Se va menţiona punerea de sigilii sau măsura de administrare sau de conservare a acestora, după 
caz. 
 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 
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Anexa nr.I.38.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL ADIȚIONAL LA PROCESUL-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI 

IMOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează cu numărul Procesului-verbal de sechestru pentru bunuri imobile inițial; 

2 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM, născut ulterior procesului-
verbal de sechestru iniţial: tarif de monitorizare pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru 
anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., contribuție pentru 
compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă 
administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu, emis 
ulterior procesului-verbal de sechestru iniţial: Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind 
stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind 
stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui 
ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției pentru compensarea costului net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., Procesul-verbal privind calculul creanțelor 
fiscale/bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul executoriu, Proces-verbal privind 
cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată 
accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM etc; 

4 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz; 

5 – Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor 
de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă. 

Procesul-verbal adițional la procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile se întocmește 
de către organul de executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, 
un exemplar se comunică Biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea intabulării ipotecii 
legale în cartea funciară, și un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.39.a 

 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL DE SIGILARE/DESIGILARE A BUNURILOR 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.223 alin.(3) 
lit.d) și art.240 alin.(1) teza a doua din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, subsemnatul ................., executor fiscal în cadrul organului de executare al ANCOM, cu 
legitimaţia nr. ............., delegaţia nr. ................/..............., am procedat la sigilarea/desigilarea1 
următoarelor bunuri deţinute de ................., cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ..........................., respectiv: 

1.........................................2, pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ................ . 

Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact/(în 
orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului) ................. 3 

2.........................................2, pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ................. 

Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact/(în 
orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului).................3 

3.........................................2 pentru care s-a aplicat sigiliul nr. ................. 

Desigilarea s-a realizat după verificarea prealabilă a sigiliului aplicat, care a fost găsit intact/(în 
orice altă situaţie se va preciza starea sigiliului)................ 3 

Sigilarea/desigilarea s-a realizat în prezenţa martorului: 

Nume şi prenume ................. cu domiciliul în ................., sector/judeţ .............., str. 
............., nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ....., legitimat(ă) cu BI (CI) seria ................., 
numărul ................., eliberat de ................., la data de ................. CNP ................., având calitatea 
de .................. 

Motivul sigilării/desigilării: 

[] bunurile au fost lăsate în custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii 
şi se constată că există pericol de substituire ori de degradare a acestora; 

[] alte motive………………………………………………………………………………………………………………….. 



În conformitate cu prevederile art. 260 din Codul penal, înlăturarea sau distrugerea sigiliului 
constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. 

 

Executor fiscal al ANCOM,   Debitorul  

Nume şi prenume....................   Nume şi prenume............ 

Semnătura ..........................   Semnătura .................. 

 

Martori, 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

Custode: 

Nume şi prenume .................... 

Semnătura .......................... 

 

Administrator-sechestru 

Nume şi prenume/denumire ........... 

Semnătura ................. 
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Anexa nr.I.39.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ” PROCES-
VERBAL DE SIGILARE/DESIGILARE A BUNURILOR” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va selecta, după caz, obiectul întocmirii procesului- verbal, iar completarea acestuia se 
va face în mod corespunzător; 

2 – Se vor indica bunurile ce fac obiectul sigilării/desigilării, după caz, şi datele de identificare a 
acestora; 

 3 – Se va preciza starea sigiliului. 

Procesul-verbal de sigilare/desigilare a bunurilor se întocmește de către executorul fiscal al 
ANCOM în două sau mai multe exemplare şi se înmânează un exemplar la debitor și câte un exemplar 
pentru fiecare persoană care a semnat procesul-verbal (administrator-sechestru/custode, martor, după 
caz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.40.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU ÎN 
CAZUL BUNURILOR IMOBILE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.243 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul ................. executor fiscal 
în cadrul organului de executare al ANCOM, cu legitimaţia nr. ............., delegaţia nr. .........., având în 
vedere că pentru debitorul .............., cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ........................s-a instituit sechestrul asupra unor bunuri imobile, 
pentru administrarea acestora, am procedat la numirea administratorului-sechestru1 ................. din 
localitatea ................., str. ................., nr. ................, bloc...............,sc................., ap. ................, 
cod numeric personal/cod unic de înregistrare ....................... 

Debitorul are obligaţii de plată individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii, după cum 
urmează: 

Denumirea obligației 
fiscale/bugetare2  

Titlul executoriu nr./data3 Suma datorată (lei)4 

    

TOTAL: 
  

 

Sumele menționate mai sus nu au fost achitate deși debitorului i s-a comunicat somația nr. 
........./........5 

Pentru stingerea creanței fiscale/bugetare către bugetul ANCOM s-a început procedura de 
executare silită, iar bunurile sechestrate pentru care se numeşte administrator-sechestru sunt cuprinse 
în procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile/ procesul-verbal adiţional de sechestru pentru 
bunuri imobile nr. ................/.................6, respectiv: 

- clădire în suprafaţă de ................., compusă din ................., construită din ................., 
situată în localitatea ................., str. ................., nr. ..........., bloc ................., et. ..........., sc. 



................, ap. .........., evaluată la suma de ................. lei (exclusiv TVA), deținută în 
baza...............7 

- teren în suprafaţă de ................., felul terenului ..............., situat în localitatea ........., str. 
.........., nr. .............., evaluat la suma de ................. lei (exclusiv TVA), deținut în baza ..............7 

- alte bunuri (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini)................. 

- bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) ................. 

Administrator-sechestru este numit prin prezentul proces-verbal pentru: 

[] administrarea bunului urmărit, 

[] administrarea chiriilor, 

[] administrarea arendei, 

[] administrarea altor venituri obţinute din administrarea bunului urmărit, 

[] apărarea în litigii privind bunul respectiv. 

Administratorului-sechestru i se fixează o indemnizație de…………………………8 

Administratorul-sechestru consemnează veniturile încasate din chirii, arendă şi din alte venituri 
obţinute din administrarea bunurilor pentru care a fost numit, la unităţile abilitate, şi depune recipisa 
la organul de executare silită al ANCOM. 

Ori de câte ori este necesar, administratorul-sechestru este obligat să prezinte organului de 
executare silită al ANCOM situaţia veniturilor şi a cheltuielilor făcute cu administrarea bunului 
sechestrat. 

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată, în conformitate cu 
prevederile art.269 alin.(1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bunurile imobile 
sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoare adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de 
lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.286 din Codul fiscal. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin. (2) lit. d) Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM 

Nume şi prenume ................. 

Semnătura ................. 

 

 

Am primit în păstrare în calitate de administrator-sechestru bunurile arătate în prezentul 
proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am. 

Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute în art.243 din Codul de procedură 
fiscală. 

Administrator-sechestru, 

Nume şi prenume/denumire ........ 

      Semnătura ....................... 



Anexa nr.I.40.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL DE INSTITUIRE A ADMINISTRATORULUI SECHESTRU ÎN CAZUL BUNURILOR 

IMOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori altă persoană fizică sau 
juridică; 

2 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități/majorări de întârziere, alte sume 
datorate bugetului ANCOM, după caz; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc; 

4 – Se menționează cuantumul sumei ce se execută silit, prevăzută în titlul executoriu, sau rest 
din aceasta, după caz; 

5 – Se completează cu numărul și data somației comunicate debitorului; 

6 – În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se va menţiona fiecare; 

7 – Se precizează titlul de proprietate în baza căruia este deținut/ă terenul/clădirea; 

8 – Se stabilește doar în cazul în care administrator sechestru este numită altă persoană fizică 
sau juridică decât debitorul sau creditorul. Indemnizația va fi fixată de către organul de executare 
ţinând seama de activitatea depusă de administratorul-sechestru. 

Procesul-verbal de instituire a administratorului sechestru în cazul bunurilor imobile se 
întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în trei exemplare şi un exemplar se înmânează 
administratorului-sechestru, unul se comunică debitorului, iar cel de-al treilea se arhivează la dosarul 
de executare. 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.41.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE ÎN CAZUL VALORIFICĂRII PRIN 
VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ÎN REGIM DE CONSIGNAȚIE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., la locul predării/primirii .................1, 
cu sediul în (localitatea) ................., str. ................ nr. ................., bloc ................., scara 
................., etaj ................., apartament ................., sector/judeţ  ................. 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.247 
alin.(3) lit.b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se încheie prezentul proces-verbal 
de predare primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim de consignaţie, între: 

1. Subsemnatul ................., executor fiscal în cadrul organului de executare al ANCOM, cu 
legitimaţia nr. ......./........., delegaţia nr. ............../................., în calitate de predător/primitor, 

Şi 

2. Subsemnatul .................2, legitimat cu ................., reprezentant al .................1, conform 
actului care dovedeşte această calitate ................., anexat în copie, în calitate de predător/primitor, 

am predat/primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal de sechestru 
pentru bunuri mobile nr. ............./................., constând în: 

Denumirea 
bunurilor 
mobile, 

descriere, stare 
de uzură, 
semne 

particulare de 
identificare 

Unitate de 
măsură (U.M.) 

Cantitatea 
Preţul unitar 
care include 
TVA3/U.M. 

Cota TVA 
aferentă 

Valoarea inclusiv 
TVA (lei) 

            

            

 

Obiectul predării-primirii îl constituie: 



[] - predarea bunurilor mobile sechestrate unităţii care se ocupă cu vânzarea în regim de 
consignaţie, 

[] - predarea bunurilor mobile sechestrate, organului de executare. 

Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare 
în contul ANCOM nr. .........................................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate 
Publică a Municipiului București, cod de identificare fiscală 14751237. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Executor fiscal al ANCOM  Reprezentantul unităţii de vânzare în regim de consignaţie 

Nume şi prenume ............   Nume şi prenume .......... 

Semnătura ..................  Semnătura .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.41.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-
VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE ÎN CAZUL VALORIFICĂRII PRIN VÂNZAREA 

BUNURILOR MOBILE ÎN REGIM DE CONSIGNAȚIE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona denumirea unităţii de vânzare în regim de consignaţie;  

2 – Se va menţiona numele şi prenumele reprezentantului unităţii de vânzare în regim de 
consignaţie; 

 3 – Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină în conformitate cu 
prevederile art. 286 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Procesul-verbal de predare-primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim 
de consignație se întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în două exemplare, din care un 
exemplar se înmânează unității pentru vânzare în regim de consignaţie și un exemplar se arhivează la 
dosarul de executare. 
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Anexa nr.I.42.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITA ȚIE A BUNURILOR MOBILE 
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.250 
alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 
................., luna ................., anul ................., ora ................., în localitatea ................., str. 
................, nr. ................, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului ................., cu domiciliul/sediul în localitatea............., str. .........., nr. ............., bl. 
..............., sc. ....., ap. ......., sector/ județ .............., cod numeric personal/ codul unic de 
înregistrare..........., având în vedere că debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului 
executoriu nr. .........../ .........1, emis în temeiul prevederilor................2, în cuantum de 
.....................3, reprezentând ......................4 

 

Denumirea bunului 
mobil 

Descriere sumară 

Drepturile reale şi 
privilegiile care 

grevează bunurile, dacă 
este cazul 

Preţul de evaluare sau 
de pornire a licitaţiei5, 

exclusiv TVA (lei) 

Cota TVA/neimpozabil/ 
scutit6 

1. ............... 
2. ............... 
3. ............... 
4. ............... 

      

 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 

organul de executare al ANCOM, înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la 

locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, 

următoarele documentele: 
a) oferta de cumpărare; 
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, 

reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul 
ANCOM......................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

oficiul registrului comerţului; 
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
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g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; 
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. 
 
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile 

de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: 
........................................................................................ 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ......................................................... 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la sediul ANCOM din7 

............................................................sau la numărul de telefon…………………………. 
 
Data afişării: ................. 

 
 

 
 

Președinte ANCOM, 

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

 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                           Executor fiscal al ANCOM                                                       
          …………..                    ………….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.42.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAȚIE A BUNURILOR MOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc. 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

4 – Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte 
licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a 
doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii; 

6 – Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de dispozițiile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7 – Se completează cu datele de identificare ale imobilului în care structura ANCOM care a emis 
anunțul (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, precum și un număr 
de telefon de contact. 

Anunțul privind vânzarea la licitație a bunurilor mobile se întocmește de către organul de 
executare silită  al ANCOM în mai multe exemplare. Câte un exemplar se va afișa la sediul ANCOM, la 
sediul primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul sau domiciliul 
debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe 
pagina de internet a ANCOM, într-un cotidian local, iar un exemplar se arhivează la dosarul de 
executare. 
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Anexa nr.I.43.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAȚIE A BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE 
BUNURI IMOBILE 

 
În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.250 

alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 
................., luna ................., anul ................., ora ................., în localitatea ................., str. 
................, nr. ................, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului/terței persoane ................., cu domiciliul/sediul în localitatea............., str. .........., nr. 
............., bl. ..............., sc. ....., ap. ......., sector/ județ .............., cod numeric personal/ codul unic 
de înregistrare..........., având în vedere că debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate conform 
titlului executoriu nr. .........../ .........1, emis în temeiul prevederilor................2, în cuantum de 
.....................3, reprezentând ......................4 

 
a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................. compusă din 

................. şi construită din ................. şi teren aferent în suprafaţă de ................., 
situate în localitatea .................., str. ................. nr. ................, preţ de evaluare/de 
pornire a licitaţiei5 .................. lei (exclusiv TVA6), grevate de următoarele drepturi reale şi 
privilegii, după caz: 

Creditori7 Sarcini8 

    

    

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri în suprafaţă de 
............., situat în localitatea ................. str. ................, nr. ................, preţ de 
evaluare/de pornire a licitaţiei5 ................. lei (exclusiv TVA6), grevate de următoarele 
drepturi reale şi privilegii, după caz: 

Creditori7  Sarcini8 

     

     

c) alte bunuri .................9, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei5.............. lei (exclusiv 
TVA6), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

Creditori7 Sarcini8 
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Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare al ANCOM, înainte de data stabilită pentru vânzare. 

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la 
locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, 
următoarele documente: 

a) oferta de cumpărare; 
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, 

reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul 
ANCOM......................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

oficiul registrului comerţului; 
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; 
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. 
 
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile 

de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: 
.......................................................... 

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ..................................................... 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la sediul ANCOM din9 

............................................................sau la numărul de telefon…………………………. 
 
 
Data afişării: ................. 
 
 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                             Executor fiscal al ANCOM                                             
         …………..            …………. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.43.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAȚIE A BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE 

BUNURI IMOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc. 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

4 –  Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte 
licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a 
doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii; 

6 – Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de dispozițiile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7 – Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor 
urmăritori; 

8 – Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte 
sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora; 

9 – Se completează cu datele de identificare a imobilului în care structura ANCOM care a emis 
anunțul (sediul central sau sediul direcțiilor regionale) își desfășoară activitatea, precum și un număr 
de telefon de contact. 

Anunțul se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în mai multe exemplare. 
Câte un exemplar se va afișa la sediul ANCOM, pe imobilul scos la vânzare, la sediul primăriei în a 
cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul sau domiciliul debitorului, la locul vânzării, 
dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet a ANCOM, 
într-un cotidian local, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 
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Anexa nr.I.44.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
Către1, 
....................................... 
.......................................... 
 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR SECHESTRATE PRIN VÂNZARE LA 
LICITAŢIE 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.250 
alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă înştiinţăm că în ziua de 
................., luna ................., anul ................., ora ................., în localitatea ................., str. 
................, nr. ................, se vor vinde la licitaţie următoarele bunurile mobile/imobile, proprietate a 
debitorului/terţei persoane .................: 

a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de .......... compusă din ................. 
şi construită din ................. şi teren aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea 
................., str. ................. nr. ................., 

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri în suprafaţă de 
................., situat în localitatea ................., str. ................ nr. ................, 

c) bunul mobil/imobil.................3 

Pentru bunurile descrise mai sus, s-a efectuat publicitatea vânzării, potrivit art.250 alin.(2) din 
Codul de procedură fiscală, prin Anunţul privind vânzarea nr. ................ din data de ................. 

Prezenta înștiințare produce efecte juridice față de Dvs. de la data comunicării acesteia potrivit 
art.47 din Codul de procedură fiscală. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                                Executor fiscal al ANCOM                                                 
                         ……………. 
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Anexa nr.I.44.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ÎNŞTIINŢARE PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR SECHESTRATE PRIN VÂNZARE LA 

LICITAŢIE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului/terţei persoane, custodelui, 
administratorului-sechestru, precum şi titularului drepturilor reale şi al sarcinilor care grevează bunul 
urmărit; 

2 – Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte 
prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află; 

3 – Se vor menționa denumirea bunului mobil/imobil şi descrierea sumară a acestuia. 

Înștiințarea privind valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitație se întocmește de 
către organul de executare silită al ANCOM în mai multe exemplare. Câte un exemplar se comunică 
debitorului/terţei persoane, custodelui, administratorului-sechestru, precum şi fiecărui titular de 
drepturi reale şi al sarcinilor care grevează bunul urmărit, iar un exemplar se arhivează la dosarul de 
executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.45.a 

 

Către, 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu sediul în1 
…………………………. 
 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ȘI OFERTĂ DE CUMPĂRARE 
 

Subsemnatul/Subscrisa .......... , cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 
......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ........................., având adresa electronică ................. şi numărul 
de telefon/fax ................., prin reprezentantul legal2 ................,  

Având în vedere anunţul dumneavoastră nr. ................. din data de ................. privind 
vânzarea la licitaţie, în data de ................., a unor bunuri imobile/mobile aparţinând debitorului/terţe 
persoane ................., în temeiul art.250 alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi acceptaţi oferta de cumpărare a 
următoarelor bunuri3: 

1. ................., la preţul de ................. lei, exclusiv TVA. 
2. ................., la preţul de ................. lei, exclusiv TVA. 
3. ................., la preţul de ................. lei, exclusiv TVA. 
Pentru participarea la licitaţie depun la prezenta următoarele documente: 
[] - dovada plăţii taxei de participare/a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, 

reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în sumă de ................. lei; 
[] - împuternicirea persoanei ................. care ne reprezintă; 
[] - pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

oficiul registrului comerţului; 
[] - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
[] - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
[] - pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; 
[] - declaraţia pe proprie răspundere prin care certific faptul că nu sunt persoană interpusă cu 

debitorul. 
Prin prezenta am luat cunoştinţă de obligaţia ce-i revine cumpărătorului cu privire la 

respectarea prevederilor legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a 
patrimoniului naţional sau altele asemenea. 

Solicit ca, în cazul în care nu sunt declarat adjudecatar, restituirea taxei de participare la 
licitaţie să se efectueze în contul bancar nr. ................., deschis la ................. . 

De asemenea, am luat cunoştinţă de faptul că taxa de participare nu se restituie ofertanţilor 
care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, 
precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul, în condițiile art.250 alin.(15) teza a treia din Codul de 
procedură fiscală. 

Menţionez că plata preţului bunului, diminuat cu taxa de participare la licitaţie, o voi efectua: 
[] - integral, 
[] - cu un avans de4 ................. % din preţul de adjudecare a bunului, diferenţa urmând a fi 

achitată în .......... rate lunare5, cu plata dobânzii prevăzută de lege, în condițiile art.253 din Codul de 
procedură fiscală. 

 
Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului, 

........... 
(numele şi prenumele) 

Semnătura .......... 

Data .......... 
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Anexa nr.I.45.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ȘI OFERTĂ DE CUMPĂRARE” 

 

1 – Datele de identificare a instituției vor fi modificate în funcție de structura teritorială a 
ANCOM care organizează licitația; 

2 – Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului; 

3 – Se vor completa în mod corespunzător, pentru fiecare bun pentru care se doreşte a se face 
o ofertă de cumpărare, denumirea bunului şi descrierea sumară a acestuia, astfel cum sunt 
menţionate în anunţul de vânzare, precum şi preţul oferit pentru fiecare dintre acestea; 

4 – Cumpărătorul poate solicita plata preţului în rate, cu un avans de minimum 50% din preţul 
de adjudecare a bunului şi cu plata unei dobânzi care se datorează din ziua următoare expirării 
termenului prevăzut la art. 252 alin.(1) din Codul de procedură fiscală şi până la data stingerii 
diferenţei de preţ. 

5 – Diferenţa de preţ se poate plăti de cumpărător pe o perioadă de cel mult 12 luni, în cazul 
vânzării la licitaţie a bunurilor mobile, și de cel mult 24 de luni, în cazul vânzării la licitaţie a bunurilor 
imobile. Contribuabilii nu pot solicita plata în rate a preţului, în situaţia în care diferenţa de preţ 

aferentă bunului valorificat are o valoare mai mică de 5.000 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.46.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATUL LICITAȚIEI PENTRU 
VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ................. 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.251 
alin.(10) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul 
proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea 
bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin anunţul de vânzare nr. 
.................. din data de ........... . 

Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare față de ANCOM datorate de debitorul ..............  
cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. 
....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
........................., constând în…………….. în sumă de ................. lei, individualizate în titlul 
executoriu/titlurile executorii nr. /data .................1, s-a/s-au sechestrat bunul mobil/bunurile mobile 
înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. ................. din ................. întocmit de .................. /s-a 
încheiat actul în formă autentică nr. ................ din ................. prin care s-au adus bunuri mobile în 
garanţie de către terţa persoană ........... 

Valorificarea bunului/bunurilor mobile prin vânzare la licitație a fost adusă la cunoștință publică 
prin publicarea la data de ............... în ziarul .................................. a anunțului de vânzare, care a 
fost afișat la sediul ANCOM, la sediul sau domiciliul debitorului,  la sediul primăriei în a cărei rază 
teritorială se află bunurile sechestrate, la locul vânzării (dacă acesta a fost altul decât cel unde se află 
bunurile sechestrate), precum și pe pagina de internet a ANCOM, în conformitate cu art.250 alin.(2) 
din Codul de procedură fiscală. 

În temeiul dispozițiilor art.251 alin.(5) din Codul de procedură fiscală, s-a procedat la 
valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitație, după cum urmează: 

Executorul a dat citire anunţului de vânzare și a făcut prezentarea ofertelor scrise primite și a 
dovezii plății sumei de 10% din prețul de pornire a licitației/ a scrisorii de garanție. 

Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant: 

1................. 

2................. 
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3................. 

4................. 

Urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-
a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este 
următorul: 

[] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: 

Denumirea bunului mobil 
neadjudecat 

Descriere sumară 

Preţul bunului mobil2, exclusiv 
TVA 
- lei - 

Motivul pentru care nu s-a 
realizat valorificarea bunului 
mobil, după caz 

Preţul de 
evaluare 

Preţul de 
pornire 

1. ................... 

2. ................... 

3. ................... 

4. ................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[] - a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: 

Denumirea 
bunului 
mobil 
adjudecat 

Descriere 
sumară 

Drepturile 
reale şi 
privilegiile 
care 
grevează 
bunurile, 
dacă este 
cazul 

Preţul bunului mobil2 exclusiv TVA 
- lei - Valoare 

TVA3, după 
caz, aferentă 
preţului de 
adjudecare 
- lei - 

Date de identificare 
ale adjudecatarului 

Preţul de 
evaluare 

Preţul de 
pornire 

Preţul de 
adjudecare 

1. .............. 

2. .............. 

3. .............. 

4. ............. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoare adăugată, în conformitate cu 
prevederile art.269 alin.(1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, bunurile mobile 
sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoare adăugată calculată prin aplicarea cotelor prevăzute de 
lege asupra bazei de impozitare determinate potrivit prevederilor art.286 din Codul fiscal. 

Adjudecatarul va plăti prețul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la 
licitație, la care se adaugă TVA aferentă, în lei, în numerar imediat sau prin decontare bancară în cel 
mult 5 zile de la data adjudecării, în contul ANCOM nr. …………………………….., deschis la Activitatea de 
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod de identificare fiscală 14751237. 

Plata se va face integral sau în rate lunare4, cu un avans5, astfel cum rezultă din procesul-
verbal ce urmează a fi întocmit în condițiile art.253 alin.(1) teza a doua din Codul de procedură 
fiscală, și cu plata unor dobânzi stabilite conform Codului de procedură fiscală, în contul ANCOM nr. 
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…………………………….., deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 
Bucureşti, cod de identificare fiscală 14751237. 

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .................. 

În conformitate cu prevederile art.252 din Codul de procedură fiscală, dacă adjudecatarul nu 
plăteşte în termenul stabilit fie prețul integral, fie avansul (atunci când plata a fost stabilită în rate 
lunare), acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul 
obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. 

Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi 
obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. 

Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate 
cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. 

Suma reprezentând diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de urmărirea bunurilor se vor 
stabili de organul de executare, printr-un proces-verbal, care devine titlu executoriu în condiţiile în 
care cumpărătorul nu respectă condiţiile şi termenele stabilite prin acesta. 

Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata prețului în întregime și a dobânzii 
stabilite, conform art.253 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, în cazul plății prețului în rate, urmând 
ca, în această situație, odată cu întocmirea prezentului proces-verbal, organul de executare silită al 
ANCOM să instituie sechestru asigurător asupra bunului valorificat cu plata în rate. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare. 

 

Comisia de licitaţie: 

Nume , prenume .................................., în calitate de președinte 

Semnătura ............... 

Nume , prenume .................................., în calitate de membru 

Semnătura ............... 

Nume , prenume .................................., în calitate de membru 

Semnătura ............... 

 

Participanţi: 

Nume , prenume ..................................  Nume , prenume...................................  

Semnătura ...............     Semnătura ............... 

 

Întocmit,        Adjudecatar 

Executor fiscal al ANCOM,      (sau reprezentantul său legal) 

          Semnătura       Nume, prenume, semnătura 
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Anexa nr.I.46.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATUL LICITAȚIEI PENTRU 

VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere etc. 

2 – Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte 
licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru 
a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii; 

3 – Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de dispozițiile art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4 – Diferenţa de preţ se poate plăti de cumpărător pe o perioada de cel mult 12 luni, în cazul 
vânzării la licitaţie a bunurilor mobile. Contribuabilii nu pot solicita plata în rate a preţului, în situaţia în 

care diferenţa de preţ aferentă bunului valorificat are o valoare mai mică de 5.000 lei; 

5 – Cumpărătorul poate solicita plata preţului în rate, cu un avans de minimum 50% din preţul 
de adjudecare a bunului şi cu plata unei dobânzi care se datorează din ziua următoare expirării 
termenului prevăzut la art. 252 alin. (1) din Codul de procedură fiscală şi până la data stingerii 
diferenţei de preţ. 

Procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile 
se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se 
comunică debitorului, un exemplar se comunică adjudecatarului (sau reprezentantului său legal), iar 
un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 
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Anexa nr.I.47.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 
 

PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATUL LICITAȚIEI PENTRU 
VALORIFICAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE 

 
 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ................. 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.251 
alin.(10) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul 
proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea 
bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile pentru care s-a efectuat publicitatea 
prin anunţul de vânzare nr. ......... din data de ........... 

Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare față de ANCOM datorate de debitorul cu 
domiciliul/sediul în localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. 
....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare 
........................., constând în…………. în sumă de ................. lei, individualizate în titlul 
executoriu/titlurile executorii nr. /data .................1, s-a/s-au sechestrat bunul imobil/bunurilor 
imobile/ansamblul de bunuri imobile înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. ................. din 
................. întocmit de .................. /s-a încheiat actul în formă autentică nr. ................ din 
................. prin care s-au adus bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile în garanţie de către terţa 
persoană ........... 

Valorificarea bunului/bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile prin vânzare la licitație a 
fost adusă la cunoștință publică prin publicarea la data de ............... în ziarul .................................. 
a anunțului de vânzare, care a fost afișat la sediul ANCOM, la sediul sau domiciliul debitorului,  la 
sediul primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, la 
locul vânzării (dacă acesta a fost altul decât cel unde se află bunurile sechestrate), precum și pe 
pagina de internet a ANCOM, în conformitate cu art.250 alin.(2) din Codul de procedură fiscală. 

În temeiul dispozițiilor art.251 alin.(5) din Codul de procedură fiscală, s-a procedat la 
valorificarea bunului imobil sechestrat/ansamblului de bunuri imobile prin vânzare la licitație, după 
cum urmează: 

Executorul a dat citire anunţului de vânzare și a făcut prezentarea ofertelor scrise primite și a 
dovezii plății sumei de 10% din prețul de pornire a licitației/ a scrisorii de garanție. 
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Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant: 

1................. 

2................. 

3................. 

4................. 

Urmare a organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblului 
de bunuri imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, 
rezultatul acesteia este următorul: 

[] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: 

a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................. compusă din 
................. şi construită din ................. şi teren aferent în suprafaţă de ............, situate în localitatea 
................. str. ................. nr. ..........., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei2 ................. lei 
(exclusiv TVA3), din următoarele motive: ................. . 

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .................  în 
suprafaţă de ................., situat în localitatea ................. str. ................, nr. .......... preţ de 
evaluare/de pornire al licitaţiei2 ................. lei (exclusiv TVA3), din următoarele motive: ................. 

c) alte bunuri ................4, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei2 ................. lei (exclusiv 
TVA3) din următoarele motive: ................. 

 [] - a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: 

a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ............. compusă din ............. 
şi construită din ............. şi teren aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea 
................. str. ................. nr. ................, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei2 
................. lei (exclusiv TVA3), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 
 

Creditori5 Sarcini6 

    

    

 

Adjudecarea s-a făcut în favoarea ................ la preţul de adjudecare de ................. lei, 
pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ................. lei, după caz. 

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ............. în 
suprafaţă de ............, situat în localitatea ............. str. ................, nr. ............ preţ de 
evaluare/de pornire a licitaţiei2 ............ lei (exclusiv TVA3), grevate de următoarele drepturi 
reale şi privilegii, după caz: 

 

Creditori5 Sarcini6 

    



    

 

Adjudecarea s-a făcut în favoarea ................. la preţul de adjudecare de ................. lei, 
pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ................. lei, după caz. 

c) alte bunuri ..................4, preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei2 ................. lei (exclusiv 
TVA3), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: 

 

Creditori5 Sarcini6 

   

    

 

Adjudecarea s-a făcut în favoarea ................. la preţul de adjudecare de .............. lei, pentru 
care s-a calculat T.V.A. în valoare de ................. lei, după caz. 

Adjudecatarul va plăti prețul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la 
licitație, la care se adaugă TVA aferentă, în lei, în numerar imediat sau prin decontare bancară în cel 
mult 5 zile de la data adjudecării în contul contul ANCOM nr. …………………………….., deschis la 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cod de identificare fiscală 
14751237. 

Plata de va face integral sau în rate lunare7, cu un avans8, astfel cum rezultă din procesul-
verbal ce urmează a fi întocmit în condițiile art.253 alin.(1) teza a doua din Codul de procedură 
fiscală, și cu plata unor dobânzi stabilite conform Codului de procedură fiscală, în contul ANCOM nr. 
…………………………….., deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului 
Bucureşti, cod de identificare fiscală 14751237. 

Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

În conformitate cu prevederile art.252 din Codul de procedură fiscală, dacă adjudecatarul nu 
plăteşte în termenul stabilit fie prețul integral, fie avansul (atunci când plata a fost stabilită în rate 
lunare), acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul 
obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. 

Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi 
obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. 

Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate 
cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. 

Suma reprezentând diferența de preț și/sau cheltuielile prilejuite de urmărirea bunurilor se vor 
stabili de organul de executare, printr-un proces-verbal, care devine titlu executoriu în condiţiile în 
care cumpărătorul nu respectă condiţiile şi termenele stabilite prin acesta. 

Cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata prețului în întregime și a dobânzii 
stabilite, conform art.253 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, în cazul plății prețului în rate, urmând 
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ca, în această situație, odată cu întocmirea prezentului proces-verbal, organul de executare silită al 
ANCOM să instituie sechestru asigurător asupra bunului valorificat cu plata în rate. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ................. exemplare. 

 

Comisia de licitaţie: 

Nume , prenume .................................., în calitate de președinte 

Semnătura ............... 

Nume , prenume .................................., în calitate de membru 

Semnătura ............... 

Nume , prenume .................................., în calitate de membru 

Semnătura ............... 

 

Participanţi: 

Nume , prenume ..................................  Nume , prenume...................................  

Semnătura ...............     Semnătura ............... 

Nume , prenume ..................................  Nume , prenume...................................  

Semnătura ...............     Semnătura ............... 

 

Întocmit,        Adjudecatar 

Executor fiscal al ANCOM,      (sau reprezentantul său legal) 

          Semnătura       Nume, prenume, semnătura 

............................................     .................................................... 
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Anexa nr.I.47.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATUL LICITAȚIEI PENTRU 

VALORIFICAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere etc. 

2 – Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte 
licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru 
a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii; 

3 – În ceea ce priveşte regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, s-au 
avut în vedere următoarele: 

a) se datorează TVA conform prevederilor titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de valorificare sau după caz, 
se aplică taxarea inversă conform prevederilor art.331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare 
silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal; 

b) nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevăzută la art.292 alin.(2) lit.f) 
din Legea nr.227/2015; 

c) nu se datorează TVA, deoarece operaţiunea este neimpozabilă conform prevederilor Titlului 
VII din Legea nr.227/2015. 

4 – Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte 
prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află; 

5 – Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor 
urmăritori; 

6 – Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte 
sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora; 

7 – Diferenţa de preţ se poate plăti de cumpărător pe o perioada de cel mult 24 luni, în cazul 
vânzării la licitaţie a bunurilor imobile.  

8 – Cumpărătorul poate solicita plata preţului în rate, cu un avans de minimum 50% din preţul 
de adjudecare a bunului şi cu plata unei dobânzi care se datorează din ziua următoare expirării 
termenului prevăzut la art. 252 alin. (1) din Codul de procedură fiscală şi până la data stingerii 
diferenţei de preţ. 
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Procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor 
imobile/ansamblului de bunuri imobile se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în 
trei exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se comunică adjudecatarului (sau 
reprezentantului său legal), iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.48.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

PROCES-VERBAL PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR  
PRIN VÂNZARE DIRECTĂ 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ................., în temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 
alin.(1) și art.249 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere că debitorul ........................, cu domiciliul/sediul în 
localitatea............................, str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., 
sector/judeţul .............., cod numeric personal/cod unic de înregistrare ..........................., nu a 
efectuat plata sumelor datorate cu titlu de………..conform titlului executoriu nr. .........../ .........1, în 
cuantum de2….….s-a întocmit prezentul proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare 
directă, în condițiile art.249 alin.(1) lit.a)/b)/c) din Codul de procedură fiscală, care au fost sechestrate 
prin procesul verbal de sechestru nr. ................ din data de ................. 

I. Date de identificare a cumpărătorului: .................. 

II. Date de identificare a debitorului/terţei persoane: ................... 

III.1. Date de identificare a bunului mobil: 

- denumirea bunului mobil ................. 

- descrierea sumară ....................... 

Vânzarea s-a făcut la preţul de ................. lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de 
................. lei3. 

III.2. Date de identificare a bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri: 

- clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................., compusă din 
................., construită din ................., stare de uzură/elemente particulare ................. şi teren 
aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea ................. str. ................. nr. ................ 

Vânzarea s-a făcut la preţul de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de 
.................. lei4. 

- teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ................. în 
suprafaţă de ................. situat în ................. str. ............... nr. ......... 

Vânzarea s-a făcut la preţul de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de 
.................. lei4. 

- alte bunuri4................... 

file:///C:/Users/berta.berbece/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198650/00171867.htm
file:///C:/Users/berta.berbece/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198650/00171868.htm
file:///C:/Users/berta.berbece/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198650/00171868.htm


Vânzarea s-a făcut la preţul de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de 
.................. lei4. 

Cumpărătorul a efectuat plata prețului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după 
cum urmează: 

................................... lei, cu chitanța/ordin de plată nr. ............./............., în contul ANCOM 
nr. ............................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237.  

În conformitate cu prevederile art.249 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, prezentul 
proces-verbal constituie titlu de proprietate. 

În cazul bunurilor imobile, pe baza prezentului proces-verbal se face notarea în Registrul de 
carte funciară. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                                Executor fiscal al ANCOM                                                 
                         ……………. 
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Anexa nr.I.48.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN VÂNZARE DIRECTĂ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii stabilite în titlul executoriu, Proces-verbal 
privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de 
plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM etc. 

2 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

3 – Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile și imobile sunt cele prevăzute de dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Procesul-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă se întocmește de către 
organul de executare silită al ANCOM în trei sau patru exemplare. Un exemplar se comunică 
debitorului, un exemplar se comunică cumpărătorului (a doua zi după creditarea contului indicat de 
către ANCOM), un exemplar se comunică, în cazul bunurilor imobile, Biroului de carte funciară, iar un 
exemplar se arhivează la dosarul de executare. 
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Anexa nr.I.49.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE 

nr...................../data..................1 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ................., în temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 
alin.(1) și art.254 alin.(1) și (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul mobil valorificat prin 
vânzare la licitaţie conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru 
valorificarea bunurilor mobile nr. .......... din data de ........... emis de .............. 

I. Date de identificare a cumpărătorului: ............................................... 

II. Date de identificare a debitorului/terţei persoane: ................................................ 

III.      Date de identificare a bunului mobil: 

- denumirea bunului mobil ................. 

- descrierea sumară ....................... 

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei, pentru care s-a calculat 
T.V.A. în sumă de ................. lei2. 

1. Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după 
cum urmează: 

- ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr. 
/data........, în contul ANCOM nr. ........................, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate 
Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

- ................. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare 
la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data .................., în contul ANCOM 
nr. ............................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

- ................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ..............., 
în contul nr. ................ 

2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate: 

a) sume achitate: 

- ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr. 
/data ..................., în contul ANCOM nr. ........................., deschis la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 



- ................. lei, reprezentând avansul, exclusiv T.V.A., diminuat cu valoarea taxei de 
participare la licitaţie aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ................., în contul 
ANCOM nr. ........................., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

- ................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data 
.................., în contul nr. .................; 

b) suma rămasă de plată:................. lei, se va plăti în contul ANCOM nr. ............................., 
deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare 
fiscală 14751237, conform următorului grafic: 

 

Nr. crt. Termen de plată 
Rata lunară 

(lei) 
Dobânda aferentă3 

(lei) 
Total de plată 

(lei) 

0 1 2 3 4=2+3 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

TOTAL         

 

În conformitate cu prevederile art.254 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, prezentul 
proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate. 

Prezentul proces-verbal produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se 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 şi 261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM  Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal) 

Nume şi prenume.................     Nume şi prenume ................. 

Semnătura .......................      Semnătura ....................... 

 

 



Anexa nr.I.49.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în termen de cel mult 5 zile de 
la plata în întregime a prețului sau a avansului prevăzut la art.253 alin.(1) din Codul de procedură 
fiscală, dacă bunul a fost vândut cu plata în rate; 

2 – Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3 – Dobânda se datorează din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art.252 alin.(1) din 
Codul de procedură fiscală şi până la data stingerii diferenţei de preţ, în condițiile art.253 alin.(1) teza 
a patra din același act normativ, coroborate cu prevederile art.174 alin.(4) lit.a) teza a doua. 

Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile se întocmește de către organul de 
executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se 
comunică cumpărătorului (reprezentantului legal al acestuia), iar un exemplar se arhivează la dosarul 
de executare. 
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Anexa nr.I.50.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI 
IMOBILE 

nr...................../data..................1 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ................., în temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 
alin.(1) și art.254 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit 
prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul imobil/ansamblul de bunuri imobile valorificat prin 
vânzare la licitaţie conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru 
valorificarea bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile nr. .......... din data de ........... emis de 
.............. 

I. Date de identificare a cumpărătorului: ............................................... 

II. Date de identificare a debitorului/terţei persoane: ................................................ 

III. Date de identificare a bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri: 

a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ................., compusă din 

............., construită din ................., stare de uzură/elemente particulare ................. şi 

teren aferent în suprafaţă de ................., situate în localitatea ................. str. ................. 

nr. ................., număr cadastral …………………….număr de carte funciară…………………….; 

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. 
în sumă de ................. lei2. 

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ................ în 

suprafaţă de ................. situat în ................. str. ................. nr. ................ 

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. 
în sumă de ................. lei. 

c) alte bunuri ..................3. 

Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. 
în sumă de .................lei2. 

1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele: 

- .............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr. 
/data............, în contul ANCOM nr. ........................, deschis la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 
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- .............. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la 
licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ................., în contul ANCOM nr. 
........................, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, 
cod de înregistrare fiscală 14751237; 

- .................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data 
.................., în contul nr. ..............; 

2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate: 

a) sume achitate: 

- ................. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr. 
/data ..................., în contul ANCOM nr. ........................, deschis la Activitatea de Trezorerie și 
Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

- ................. lei, reprezentând avansul, exclusiv T.V.A., diminuat cu valoarea taxei de 
participare la licitaţie aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data ................., în contul 
ANCOM nr. ........................, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 
București, cod de înregistrare fiscală 14751237; 

- ................. lei, reprezentând T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data 
.................., în contul nr. .................; 

- ................. lei, reprezentând suma T.V.A. datorată pentru vânzarea bunului imobil sau altor 
bunuri, calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut T.V.A. 
aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr. /data.................., în contul nr. .................; 

b) suma rămasă de plată:................. lei, se va plăti în contul ANCOM nr. ........................, 
deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod de înregistrare 
fiscală 14751237, conform următorului grafic: 

 

Nr. crt. Termen de plată 
Rata lunară 

(lei) 
Dobânda aferentă4 

(lei) 
Total de plată 

(lei) 

0 1 2 3 4=2+3 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13     

14     

15     

16     



17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

TOTAL         

 

În conformitate cu prevederile art.254 alin.(1) teza a doua din Codul de procedură fiscală, 
prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate şi serveşte la intabulare în cartea 
funciară, transferul dreptului de proprietate operând la data încheierii acestuia. 

Prezentul proces-verbal produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM  Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal) 

Nume şi prenume.................     Nume şi prenume ................. 

Semnătura .......................      Semnătura ....................... 
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Anexa nr.I.50.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în termen de cel mult 5 zile de 
la plata în întregime a prețului sau a avansului prevăzut la art.253 alin.(1) din Codul de procedură 
fiscală, dacă bunul a fost vândut cu plata în rate. 

2 – Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
imobile/ansamblurilor de bunuri imobile sunt cele prevăzute de dispozițiile Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

3 – Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte 
prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află. 

4 – Dobânda se datorează din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art.252 alin.(1) din 
Codul de procedură fiscală şi până la data stingerii diferenţei de preţ, în condițiile art.253 alin.(1) teza 
a patra din același act normativ, coroborate cu prevederile art.174 alin.(4) lit.a) teza a doua. 

Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile se 
întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în trei sau patru exemplare. Un exemplar se 
comunică debitorului, un exemplar se comunică cumpărătorului (reprezentantului legal al acestuia), un 
exemplar se arhivează la dosarul de executare, iar un exemplar se comunică Oficiului de cadastru și 
publicitate imobiliară, în cazul vânzării cu plata în rate, în vederea înscrierii interdicției de înstrăinare și 
grevare a bunului până la plata integrală a prețului și a dobânzilor pentru imobilul transmis. 
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Anexa nr.I.51.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 
PROCES-VERBAL PRIVIND DIFERENŢA DE PREŢ ŞI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O 

NOUĂ LICITAŢIE URMARE A NEPLĂŢII PREŢULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR 
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.252 
alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, întrucât adjudecatarul ..........1 cu 
domiciliul/sediul în localitatea .......... str. .......... nr. .......... bloc .......... sc. ...... ap. ..... sector/judeţ 
....... codul de identificare fiscală .......... nu a plătit la termenul prevăzut de lege preţul 
bunului/bunurilor sechestrate prin procesul-verbal de sechestru nr. .... din .......... întocmit de 
executorul fiscal al ANCOM, adjudecate la licitaţia organizată în cadrul procedurii de executare silită a 
creanţelor fiscale/bugetare faţă de debitorul .......... cu domiciliul fiscal în localitatea .......... str. .......... 
nr. .......... bloc .......... sc. ....... ap. ..... sector/judeţ ......, codul de identificare fiscală .........., s-au 
calculat următoarele sume de plată: 

Natura sumelor de plată 
Suma datorată 

(lei) 

Diferenţa de preţ2   

Cheltuieli prilejuite de noua licitaţie3   

Cheltuieli prilejuite de urmărirea bunurilor4   

TOTAL   

În conformitate cu prevederile art.252 alin.(5) din Codul de procedură fiscală, prezentul înscris 
constituie titlu executoriu. 

Prezentul proces-verbal produce efecte de la data comunicării. 

Prezentul proces-verbal poate fi contestat la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile art. 268 şi urm. din Codul de procedură fiscală, în termen de  
45 de zile de la comunicare.         

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

Nume şi prenume .......... 

Semnătura .......... 
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Anexa nr.I.51.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND DIFERENŢA DE PREŢ ŞI/SAU CHELTUIELILE PRILEJUITE DE O 

NOUĂ LICITAŢIE URMARE A NEPLĂŢII PREŢULUI DE CĂTRE ADJUDECATAR” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea adjudecatarului; 

 2 – În situația reglementată la art.252 alin.(2) teza a doua, a doua ipoteză, din Codul de 
procedură fiscală, respectiv în cazul în care licitația a fost reluată ca urmare a neplății de către 
adjudecatar a prețului la prima licitație; 

3 – În situația reglementată la art.252 alin.(2) teza a doua, prima ipoteză, din Codul de 
procedură fiscală, respectiv în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie este mai mic; 

4 – În situația reglementată la art.252 alin.(4) din Codul de procedură fiscală; 

Procesul-verbal se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în două exemplare. 
Un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 
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Anexa nr.I.52.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR VALORIFICATE 

 

 

Încheiat astăzi ....., luna ......., anul ...., ora ....., în localitatea ....., sector/judeţ ....., str. .... nr. 
......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, în temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) 
lit.a), art.3 alin.(1) și art.254 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Subsemnatul ........ executor fiscal în cadrul ANCOM, cu legitimaţia nr. ......., delegaţia nr. ....... 
am procedat la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru stingerea creanțelor față de bugetul 
ANCOM ale debitorului ........................., cu domiciliul/sediul în localitatea..............., str. .................., 
nr. ........, bloc. ..........., sc. ........., ap. ........., sector/județ ..................., codul numeric personal/ 
codul unic de înregistrare..........................., datorate conform titlului executoriu nr. .........../ .........1, 
emis în temeiul prevederilor................2, prin care s-a stabilit creanța fiscală/bugetară în cuantum de 
.....................3, reprezentând ......................4, pentru care aţi fost declarat cumpărător prin: 

[] - procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr. ......... din data de ........... 

[] - procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile nr. 
......... din data de .......... 

[] - procesul-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă nr. ......... din data de 
.......... 

I. Date de identificare a bunului mobil: 

- denumirea bunului mobil .......... 

- descrierea sumară.......... 

II. Date de identificare a bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri: 

a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de .........., compusă din .........., 
construită din .........., stare de uzură/elemente particulare .......... şi teren aferent în suprafaţă de 
.........., situate în localitatea .......... str. .......... nr. ......... 

b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ....... în suprafaţă 
de ...... situat în ...... str. ....... nr. .......... 

c) alte bunuri ...........5. 
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III. Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de 
predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în Anunţul privind vânzarea 
bunurilor mobile/imobile nr. ......... din data de ..........., în Procesul - verbal de adjudecare bunuri 
mobile nr. ..... din data de ........... sau în Procesul-verbal de adjudecare pentru bunul 
imobil/ansamblul de bunuri imobile nr. ......... din data de ..........., ori în Procesul-verbal privind 
valorificarea bunurilor prin vânzare directă nr. ...... din data de ..........., după caz, şi cu cele 
prezentate cu ocazia organizării vânzării. 

 

Executor fiscal al ANCOM     Cumpărător 

Nume şi prenume ..........      Nume şi prenume .......... 

Semnătură ..........       Semnătură .......... 

 

 

Administrator-sechestru/Custode, 

Nume şi prenume/denumire .......... 

Semnătura .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.52.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-VERBAL DE 

PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR VALORIFICATE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere datorate 
bugetului ANCOM etc. 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

4 –  Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte 
prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află. 

Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate se întocmește de către organul de 
executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică cumpărătorului, unul 
administratorului sechestru sau custodelui, după caz, iar un exemplar se arhivează la dosarul de 
executare. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.53.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.256 
alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor 
fiscale/bugetare stabilite în sarcina debitorului .......... cu domiciliul/sediul în localitatea .......... str. 
.......... nr. ........., bloc .........., sc. ...., ap. ........., codul numeric personal /cod de identificare fiscală 
................, prin titlul executoriu nr. .........../ .........1, emis în temeiul prevederilor................2, în 
cuantum de .....................3, reprezentând ......................4, s-a aplicat procedura de executare silită 
pentru care s-au efectuat cheltuieli de executare silită după cum urmează: 

Felul cheltuielilor de executare5 
Denumirea documentului justificativ, 

nr. şi data6 

Suma 

(lei) 

    

TOTAL   

Potrivit art.256 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, cheltuielile generate de comunicarea 
somaţiei şi a adresei de înfiinţare a propririi sunt suportate de către ANCOM. 

În conformitate cu prevederile art.256 alin.(3) din Codul de procedură fiscală, prezentul înscris 
constituie titlu executoriu. 

Prezentul proces-verbal produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării 
sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                                Executor fiscal al ANCOM                                                 
                         ……………. 
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Anexa nr.I.53.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-VERBAL 

PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE SILITĂ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc. 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

4 –  Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se precizează natura cheltuielilor de executare: cheltuieli de evaluare a bunurilor supuse 
executării, cheltuieli privind sechestrarea, ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, 
conservarea, precum şi culegerea fructelor, cheltuieli privind administrarea bunurilor imobile, 
remuneraţia custodelui sau a administratorului-sechestru, cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiei, 
cheltuieli pentru comunicarea actelor procedurale etc; 

6 – Se precizează tipul documentului care atestă efectuarea cheltuielii de executare: chitanţă, 
factură, ordin de plată, etc. 

Procesul-verbal privind cheltuielile de executare silită se întocmește de către organul de 
executare silită al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar 
se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.54.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

PROCES-VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE 
DIN EXECUTARE SILITĂ 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.259 
alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru stingerea obligaţiilor 
fiscale/bugetare datorate de către debitorul ......... din localitatea .........., str. .......... nr. .........., cod 
de identificare fiscală/ codul numeric personal ........., stabilite conform titlului executoriu nr. .........../ 
.........1, emis în temeiul prevederilor................2, în cuantum de .....................3, reprezentând 
......................4, 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 rezultată din vânzarea bunului, pentru următorii creditori 
care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-
verbal, astfel: 

 

Nr. crt. 

Numele şi 
prenumele/ 
denumirea 
creditorului 

Sediul/domiciliul  

Denumirea 
obligaţiei 
fiscale/ 

bugetare 

Titlul 
executoriu 

(nr. şi data) 

Suma 
datorată 

(lei) 

Suma 
distribuită 

(lei) 

Contul în care 
se distribuie 

suma 

                

                

TOTAL       

 

În temeiul art.259 alin.(7) din Codul de procedură fiscală, cu privire la modul de distribuire a 
sumei rezultată prin executare silită, persoanele prezente formulează următoarele obiecţiuni: 

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

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

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

După întocmirea prezentului proces-verbal, niciun creditor nu mai este în drept să ceară să 
participe la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită. 

Prezentul proces-verbal produce efecte de la data comunicării. 
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Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la executare la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării 
sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM,   Executor fiscal, 

Nume şi prenume ......................     Nume şi prenume ...................... 

Semnătura ......................      Semnătura ...................... 

 

Creditori,      Reprezentanţi ai creditorilor prezenţi la distribuire, 

.................      Nume şi prenume ...................... 

.................      Nume şi prenume ...................... 

.................      Nume şi prenume ...................... 
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Anexa nr. I.54.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”PROCES-VERBAL 

PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATĂ DIN EXECUTARE SILITĂ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind calculul amenzilor administrative sau al altor sume prevăzute în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc. 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

4 – Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

Procesul-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executare silită se 
întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în două sau mai multe exemplare. Un 
exemplar se comunică debitorului, câte un exemplar pentru creditorii care au participat la executare 
sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal, iar un exemplar se arhivează la 
dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.55.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE SUSPENDARE TEMPORARĂ, TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A INDISPONIBILIZĂRII 
CONTURILOR 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.233 și 
art.236 alin.(17) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
debitorul ........................, cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. .................... nr. 
......................., codul de identificare fiscală/ cod numeric personal........................, se dispune 
suspendarea temporară ....................2 asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de 
înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ............. din data ...................., suma rămasă 
de indisponibilizat fiind în cuantum de ...............3 lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare 
datorate de ...........................4 , astfel: 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare5 Titlul executoriu nr. /data6) 

Suma pentru care se dispune 
suspendarea popririi 

(lei) 
      

      

TOTAL     

Motivul sistării indisponibilizării conturilor este următorul: 

[] s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii; 

[] s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire, iar cuantumul 
sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală/bugetară pentru care s-a început 
executarea silită; 

[] s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării 
deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale/bugetare, ca urmare a notificării ANCOM cu privire la 
depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art.235 din Codul de 
procedură fiscală; 
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[] s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de.................. luni7), în condiţiile prevăzute la 
art.233 alin.(7)-(9) din Codul de procedură fiscală; 

[] s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate 
rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei 
garanţii de natura celor prevăzute la art.211 din Codul de procedură fiscală; 

[] în alte cazuri prevăzute de lege: ..................... 

Suspendarea executării silite prin poprire bancară are ca efect încetarea indisponibilizării 
sumelor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută, începând cu data şi ora 
comunicării către Dvs. a adresei de suspendare a executării silite prin poprire, sumele existente în cont 
la data şi ora comunicării prezentei adrese rămânând indisponibilizate în condițiile art.233 alin.(5) din 
Codul de procedură fiscală. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei 
adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, 
temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor. 

  

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

Numele şi prenumele ..................... 

Semnătura ........................ 
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Anexa nr.I.55.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”ADRESĂ DE SUSPENDARE TEMPORARĂ TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A INDISPONIBILIZĂRII 
CONTURILOR” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa unității bancare, alte date de 
identificare ale acesteia; 

2 – Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz; 

3 – Doar în cazul sistării parţiale; 

4 – Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante; 

5 – Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

6 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc. 

7 – Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai 
mare de 6 luni. 

Adresa de suspendare temporară totală sau parțială a indisponibilizării conturilor se întocmește 
de către organul de executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică unității 
bancare, un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 



Anexa nr.I.56.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ DE SUSPENDARE TEMPORARĂ, TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A INDISPONIBILIZĂRII 
REȚINERILOR 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.233 și 
art.236 alin.(17) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
debitorul ........................, cu domiciliul/sediul în localitatea ..........................., str. .................... nr. 
......................., codul de identificare fiscală/ cod numeric personal........................, se dispune 
suspendarea temporară ....................2 asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de 
înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. .........., din data 
...................., suma rămasă de indisponibilizat fiind în cuantum de ...............3 lei, reprezentând 
obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ...........................4 , astfel: 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare5 Titlul executoriu nr. /data6) 

Suma pentru care se dispune 
suspendarea popririi 

(lei) 

      

      

TOTAL     

Motivul sistării indisponibilizării reținerilor este următorul: 

[] s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii; 

[] s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire, iar cuantumul 
sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală/bugetară pentru care s-a început 
executarea silită; 

[] s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării 
deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale/bugetare, ca urmare a notificării ANCOM cu privire la 
depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art.235 din Codul de 
procedură fiscală; 
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[] s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de.................. luni7), în condiţiile prevăzute la 
art.233 alin.(7)-(9) din Codul de procedură fiscală; 

[] s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate 
rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei 
garanţii de natura celor prevăzute la art.211 din Codul de procedură fiscală; 

[] în alte cazuri prevăzute de lege: ..................... 

Suspendarea executării silite are ca efect încetarea indisponibilizării sumelor datorate de Dvs. 
debitorului, atât a celor prezente, cât şi a celor viitoare, până la o nouă comunicare din partea 
organului de executare silită al ANCOM privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260 - 261 din Codul de procedură fiscală. 

Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei 
adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, 
temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor. 

 

  

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

Numele şi prenumele ..................... 

Semnătura ........................ 
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Anexa nr.I.56.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”ADRESĂ DE SUSPENDARE TEMPORARĂ TOTALĂ SAU PARȚIALĂ A INDISPONIBILIZĂRII 
REȚINERILOR” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa terţului poprit, alte date de 
identificare ale acestuia; 

2 – Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz; 

3 – Doar în cazul sistării parţiale; 

4 –  Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante; 

5 – Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

6 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc. 

7 – Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai 
mare de 6 luni. 

Adresa de suspendare temporară totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor se întocmește 
de către organul de executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică terțului 
poprit, un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.57.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

ADRESĂ PRIVIND CONTINUAREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ 
PRIN POPRIRE ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI 

 

Către1,  

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

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

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.233 
alin.(2)1  lit.a) teza a doua/art.233 alin.(2)1  lit.b) teza a doua din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru 
Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru debitorul2 ....................., cu sediul/domiciliul în localitatea 
......................., str. ....................... nr. ...................., cod de identificare fiscală/ cod numeric 
personal ........................., se continuă măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de 
suspendare temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor nr. ................. din data de 
.........., pentru: 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare3 

Titlul executoriu 
nr./data4 

Suma pentru care se 
continuă poprirea 

(lei) 

Contul în care urmează 
a se vira suma 

      

       

TOTAL       

 

Poprirea se consideră continuată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens aveţi 
obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. 

Potrivit art.25 alin.(1) lit.b din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 
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Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

 

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  
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Anexa nr.I.57.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ PRIVIND CONTINUAREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POPRIRE 

ASUPRA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa băncii, alte date de 
identificare ale acesteia; 

2 – Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc; 

4  –  Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților 
bănești se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se 
comunică unității bancare, un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la 
dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.58.a  

 

 

 

 

 

 

ADRESĂ PRIVIND CONTINUAREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POPRIRE 
ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI 

nr. ........./ ..........  

Către1,  

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

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

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.233 
alin.(2)1  lit.a) teza a doua/art.233 alin.(2)1  lit.b) teza a doua, art.203 alin.(5) și art.233 alin.(6) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul2 ............................... 
cu domiciliul/sediul în localitatea ....... str. .......... nr. ........, cod de identificare fiscală/cod numeric 
personal .........., se continuă măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de suspendare, 
temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reținerilor nr. ...... din data de .........., pentru: 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare3 

Titlul executoriu 
nr./data4 

Suma pentru care se 
continuă poprirea 

(lei) 

Contul în care urmează a se 
vira suma 

       

TOTAL       

Poprirea se consideră continuată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens, aveţi 
obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. 

Potrivit art.25 alin.(1) lit.b din Codul de procedură fiscală, nerespectarea obligaţiilor terţului 
poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate prevederile 
art. 260-261 din Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

Vă mulţumim pentru cooperare, 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

Nume şi prenume .......... 

Semnătura .......... 
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Anexa nr.I.58.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ADRESĂ PRIVIND CONTINUAREA MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POPRIRE 

ASUPRA SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERȚI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa terţului poprit, alte date de 
identificare a acestuia; 

2 – Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM etc; 

4  –  Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate 
debitorului de către terți se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în trei 
exemplare. Un exemplar se comunică terțului poprit, unul debitorului și un exemplar se arhivează la 
dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.59.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A SUMELOR PE CARE 
DEBITORUL LE ARE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢI SAU INSTITUŢII PUBLICE 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.234 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitorul ........................, cu 
sediul/domiciliul în localitatea ..........................., str. .................... nr. ......................., codul de 
identificare fiscală/ cod numeric personal........................, pentru care a fost comunicată Adresa de 
înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii 
publice nr. ....../......, se ridică2 măsurile de executare silită aplicate, în limita sumei de .......... lei, 
întrucât: 

[] s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligaţiile 
de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit 
legii; 

[] a fost desfiinţat titlul executoriu; 

[] în alte cazuri prevăzute de lege………………………………………. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  
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Anexa nr.I.59.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A SUMELOR PE CARE 
DEBITORUL LE ARE DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢI SAU INSTITUŢII PUBLICE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona denumirea şi sediul autorităţii sau instituţiei publice; 

2 – Decizia se întocmește în cel mult două zile de la data stingerii debitului sau de la data la care 
a încetat executarea silită. 

Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat 
de la autorităţi sau instituţii publice se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM, în 
două exemplare. Un exemplar se comunică la autoritatea sau instituţia publică la care a fost înfiinţată 
poprirea, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.60.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ ASUPRA 
DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.230 
alin.(5)/art.233 alin.(3) teza a doua coroborat cu art.235/art.234 și art.236 alin.(17) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale 
art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea 
nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se ridică2 măsurile de executare silită aplicate 
debitorului ....................., cu sediul/domiciliul în localitatea ......................., str. ....................... nr. 
...................., cod de identificare fiscală/ cod numeric personal ........................., prin Adresa de 
înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. .../.... după cum urmează3: 

[] - în limita sumei de ............. lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică că 
debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit 
prevederilor art.230 alin.(5) din Codul de procedură fiscală;  

[] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul 
executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice 
alte sume stabilite în sarcina debitorului, în condițiile art.234 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură 
fiscală;  

[] - în totalitate, întrucât a/au fost desfiinţat/e titlul executoriu/titlurile executorii, în condițiile 
dispoziţiilor art.234 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală;  

[] - în limita sumei de........ lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a 
constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art.235 
din Codul de procedură fiscală; 

[] - pentru sumele care depăşesc cuantumul creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a 
popririi nr…………… dat fiind că, din informaţiile comunicate de unitățile bancare, rezultă că sumele 
indisponibilizate în favoarea organului de executare silită al ANCOM acoperă creanţele fiscale/bugetare 
înscrise în adresa de înfiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei, în 
condițiile art.234 alin.(4) din Codul de procedură fiscală; 
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[] - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect, în condițiile art.234 alin.(5) din 
Codul de procedură fiscală;  

[] -  în alte cazuri prevăzute de lege. 

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală.  

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/berta.berbece/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198650/00171868.htm
file:///C:/Users/berta.berbece/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198650/00171868.htm


Anexa nr.I.60.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ ASUPRA 
DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona denumirea şi adresa băncii; 

2 – Decizia se întocmește în cel mult două zile de la data stingerii debitului sau de la data la 
care a încetat executarea silită; 

3 – Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite. 

Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești se 
întocmește de către organul de executare silită al ANCOM, în două sau mai multe exemplare. Un 
exemplar se comunică la fiecare instituţie de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea 
disponibilităţilor băneşti, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.61.a 

 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A SUMELOR 
DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI 

 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.230 
alin.(5)/art.233 alin.(3) teza a doua coroborat cu art.235/art.234 alin.(1) și (2) și art.236 alin.(17) din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se ridică2 măsurile de executare silită 
aplicate debitorului ....................., cu sediul/domiciliul în localitatea ......................., str. 
....................... nr. ...................., cod de identificare fiscală/ cod numeric personal ........................., 
prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ..../.... după 
cum urmează3: 

[] - în limita sumei de ............. lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică că 
debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit 
prevederilor art.230 alin.(5) din Codul de procedură fiscală;  

[] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul 
executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice 
alte sume stabilite în sarcina debitorului, în condițiile art.234 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură 
fiscală;  

[] - în totalitate, întrucât a/au fost desfiinţat/e titlul executoriu/titlurile executorii, în condițiile 
dispoziţiilor art.234 alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală;  

[] - în limita sumei de........ lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a 
constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art.235 
din Codul de procedură fiscală; 

[] -  în alte cazuri prevăzute de lege. 
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Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.260-261 din Codul de procedură fiscală.  

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  
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Anexa nr.I.61.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ A SUMELOR DATORATE 
DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se va menţiona denumirea și adresa terţului poprit; 

2 – Decizia se întocmește în cel mult două zile de la data stingerii debitului sau de la data la 
care a încetat executarea silită; 

3 – Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite. 

Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi 
se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM, în două exemplare. Un exemplar se 
comunică terțului poprit, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.62.a 

 

 

 

 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 

DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ APLICATE ASUPRA 
BUNURILOR SECHESTRATE 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.230 
alin.(5)/art.233 alin.(3) teza a doua coroborat cu art.235/art.234 alin.(1)-(3) și art.255 alin.(1) lit. b) 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se ridică2 măsurile de executare silită 
aplicate asupra bunurilor sechestrate ale debitorului ....................., cu sediul/domiciliul în localitatea 
......................., str. ....................... nr. ...................., cod de identificare fiscală/ cod numeric 
personal ........................., întrucât3: 

[] - a fost depus documentul prin care se certifică că debitorul are de încasat sume certe, 
lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art.230 alin. (5) din Codul 
de procedură fiscală; 

[] - s-au stins creanţele fiscale/bugetare înscrise în titluri executorii, prin plată, prin poprire 
sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, iar sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor, 
sunt cu valoare mai mică ori egală cu suma creanţelor fiscale astfel stinse; 

[] - s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile 
executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în 
sarcina debitorului, în condițiile art.234 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură fiscală;  

[] a/au fost desfiinţat/e titlul executoriu/titlurile executorii, în condițiile dispoziţiilor art.234 
alin.(1) lit.b) din Codul de procedură fiscală;  

[] - bunurile mobile supuse executării silite nu au putut fi valorificate, potrivit legii, şi nu au 
valoare de piaţă, conform art.255 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală; 

 

[] - pentru creanţele fiscale/bugetare care au stat la baza sechestrului, înscrise în actul 
administrativ fiscal contestat, s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de 
asigurare de garanţie potrivit art.235 din Codul de procedură fiscală. 

Având în vedere motivele indicate mai sus se ridică sechestrul instituit asupra următoarelor 
bunuri mobile/imobile, după cum urmează: 
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- denumire bun mobil ........... sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. ......... din 
data de ............ 

- denumire bun imobil ........... sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. ......... din 
data de ........... 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM, 

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

          Întocmit/Data 

                                       Executor fiscal al ANCOM                                                 
                  …………….  
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Anexa nr.I.62.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ APLICATE ASUPRA 
BUNURILOR SECHESTRATE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona denumirea/numele şi prenumele fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată 
indisponibilizarea bunurilor; 

2 – Decizia se întocmește în cel mult două zile de la data stingerii debitului sau de la data la 
care a încetat executarea silită; 

3 – Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite. 

Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate se 
întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în două sau mai multe exemplare. Un 
exemplar se comunică fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor, iar un 
exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.63.a 

 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A ÎMPLINIRII TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE A 
DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ 

nr. ................./data.................. 

 

 

Aprobat, 
Președinte ANCOM, 

Nume şi prenume .......... 
Semnătura .......... 

L.S. 
 
 

Avizat, 
Compartiment juridic 

Nume şi prenume .......... 
Semnătura .......... 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.215 și 
art.218 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că debitorul 
.............., cu sediul/domiciliul în localitatea .........., str. ....... nr. ......, bl. .........., sc. .........., et........, 
ap. ....., cod de identificare fiscală/cod numeric personal.........., figurează în evidenţele ANCOM cu 
obligaţii fiscale/bugetare restante datorate conform titlului executoriu1 …………………..emis în temeiul 
prevederilor2…………………, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că s-a împlinit termenul de 
prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului: 

 

Denumirea 
obligaţiilor 

fiscale/bugetare3 

Începerea curgerii 
termenului de prescripţie 

 
Suma 

datorată 
(lei) 

Perioada de 
întrerupere/ 

suspendare a 
termenului de 

prescripţie 

Suma pentru care s-
a împlinit termenul 

de prescripţie a 
dreptului de a cere 
executarea silită 

(lei) 
Anul Luna Ziua 
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TOTAL             

 

Se anexează următoarele documente justificative4 .................... 

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM    Executor fiscal al ANCOM 

Nume şi prenume ..........       Nume şi prenume .......... 

Semnătura ..........        Semnătura .......... 

 

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil 

Nume şi prenume.......... 

Semnătura .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.63.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A ÎMPLINIRII TERMENULUI DE PRESCRIPŢIE A 
DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1– Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor fiscale/bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost 
stabilite în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui 
ANCOM nr. ...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate 
bugetului ANCOM etc; 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

4 – Se anexează copii ale documentelor din care rezultă începerea, suspendarea sau 
întreruperea termenului de prescripție. 

Procesul-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere 
executarea silită se întocmește de către organul de executare silită al ANCOM în două exemplare. Un 
exemplar se comunică compartimentului financiar-contabil al ANCOM, iar un exemplar se arhivează la 
dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.64.a 

 
 

C 

 

 

 

DECIZIE DE ANULARE A ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL 

Către1,  

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

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

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.49 
alin.(2) și art.50 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă 
comunicăm că actul administrativ fiscal reprezentat de ............................2 nr. ..................... din data 
de ....................... se anulează, începând cu data emiterii prezentei decizii. 

Anularea actului administrativ mai sus menţionat se realizează din oficiu/la cererea 
dumneavoastră nr. ................. din data de ....................... . 

Motivele anulării:3 

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

Temeiul de drept4: 

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

Menţiuni privind audierea contribuabilului5: 

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

Prezenta decizie poate fi contestată la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile art. 268 şi urm. din Codul de procedură fiscală, în termen de  
45 de zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii.  

 

Președinte ANCOM, 

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

 

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                     
      ………………..            …………. 
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Anexa nr.I.64.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI ”DECIZIE DE 
ANULARE A ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea, sediul/domiciliul, alte date de identificare 
a contribuabilului; 

2 –  Se menţionează denumirea actului administrativ fiscal care se anulează; 

3 – Se vor menţiona din oficiu sau la cererea contribuabilului, după caz, în funcţie de factorul 
generator al deciziei; 

4 – Se indică, după caz, prevederile art.49 alin.(1) lit.b) sau c), art.49 alin.(3) sau art.50 
alin.(2) din Codul de procedură fiscală; 

5 – Se completează cu menţiuni privind audierea contribuabilului numai în situaţia anulării din 
oficiu. 

Decizia de anulare a unui act administrativ fiscal se întocmește în două exemplare. Un 
exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează în registrul de decizii al ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.65.a 

 

 

D 

 

 

 

DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND OBLIGAŢIILE FISCALE/BUGETARE STABILITE ÎN 
URMA PRELUĂRII ACESTORA DE LA DEBITORII RADIAŢI 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.23 și 
art.27 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se constată preluarea următoarelor 
obligații fiscale/bugetare, după cum urmează:  

I. Datele de identificare a contribuabilului care a preluat obligaţiile fiscale/bugetare1 

Denumirea contribuabilului: ..........................., cod de identificare fiscală/ cod numeric 
personal........................, sediul/domiciliul: localitatea ........................, str. ................ nr. 
...................., bl. ............., sc. .............., ap. ................, judeţul/sectorul ................ 

II. Datele privind obligaţiile fiscale/bugetare preluate 

II.1. Obligaţii fiscale/bugetare stabilite în urma preluării acestora de la debitorul2 
............................, cod de identificare fiscală/ cod numeric personal................., radiat din registrele 
în care a fost înregistrat potrivit legii: 

Nr. 
crt. 

Numărul şi 
data titlului de 
creanţă/titlului 

executoriu 

Suma 
totală 

rămasă 
nestinsă în 
evidenţa 
fiscală a 

debitorului 
radiat 
- lei - 

Obligaţiile fiscale/bugetare preluate de la contribuabilul radiat3 

Denumire 
obligaţie 

fiscală/bugetară4  

Total, din 
care: 
- lei - 

Debit 
- lei - 

Dobând
ă 

- lei - 

Penalitate 
de întârziere 

 
 

1 2 3 4 
5 = 6 + 7 + 

8   
6 7 8 

              
  
  

              
  
  

              
  
  

              
  
  

 



II.2. Motivele de fapt: preluarea obligaţiilor fiscale/bugetare menţionate la pct. II.1 s-a 
realizat ca urmare a încadrării dumneavoastră în una dintre următoarele situaţii, potrivit art.23 din 
Codul de procedură fiscală: 

|_| - cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, 
fuziunii ori transformării, după caz; 

|_| - alte persoane, în condiţiile legii: .......................... 5 

II.3. Temeiul de drept 

Act normativ: .......................... articol: ......................, paragraf: ................, punct: ........, 
literă: ........., alineat: ............... 

III. Termenul de plată 

Obligaţiile fiscale/bugetare preluate de la debitorul radiat din registrele în care a fost 
înregistrat potrivit legii se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei decizii, conform art.156 
alin.(1) din Codul de procedură fiscală, astfel: 

- până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este 
cuprinsă în intervalul 1-15 din lună; 

- până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este 
cuprinsă în intervalul 16-31 din lună. 

IV. Dispoziţii finale 

Menţiuni privind audierea contribuabilului: 

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

În conformitate cu prevederile art.95 alin.(2) și art.152 alin.(2) din Codul de procedură 
fiscală, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art.47 din Codul 
de procedură fiscală. 

Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate depune contestaţie la Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art.268 și urm. din Codul de procedură fiscală. 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                     
      ………………..            …………. 
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Anexa nr.I.65.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND OBLIGAŢIILE FISCALE/BUGETARE STABILITE ÎN URMA 

PRELUĂRII ACESTORA DE LA DEBITORII RADIAŢI” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea, sediul/domiciliul, alte date de identificare 
a contribuabilului care a preluat obligaţia fiscală de la contribuabilul radiat; 

2 – Se vor menţiona denumirea debitorului radiat din registrele în care a fost înregistrat 
potrivit legii, inclusiv codul de identificare fiscală a acestuia; 

3 – Se vor avea în vedere obligaţiile fiscal/bugetare preluate de la contribuabilul radiat. În 
cazul asocierilor se vor menţiona obligaţiile fiscale preluate, proporţional cu participarea la distribuţia 
beneficiului conform actului constitutiv al contribuabilului radiat; 

4 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se vor menţiona temeiul legal şi calitatea persoanei care a preluat obligaţia, potrivit legii. 

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale/bugetare stabilite în urma preluării acestora de 
la debitorii radiaţi se întocmește în două sau mai multe exemplare. Un exemplar se comunică 
debitorului, iar un exemplar se arhivează în registrul de decizii al ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.66.a 

 
 
 
Nr. .......... din .......... 
 
Către, 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
Cu sediul în…………………………………. 
 

 
 

CERERE REFERITOARE LA OPȚIUNEA DE ÎNȘTIINȚARE PRIVIND MODUL ÎN CARE A FOST 
EFECTUATĂ STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE/BUGETARE 

 
 

Subscrisa/subsemnatul ..........1 , cu sediul/domiciliul în localitatea...................., str. .............. 
nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul....., având cod de identificare fiscală/ cod numeric 
personal............2 , prin reprezentant legal................................3, cu domiciliul în localitatea 
........................., str. ............ nr. .............., bl. .............., sc. ..........., ap. ......................, judeţul/ 
sectorul ......................, având cod numeric personal. ....................., optez pentru a fi înştiinţat cu 
privire la modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare. 

 
Menţionez că depun prezenta cerere în vederea aplicării prevederilor art.165 alin.(9) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, conform 
cărora organul fiscal comunică modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare, cu 
cel puţin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligaţiilor fiscale/bugetare. 
 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului 
.................................. 
(numele şi prenumele) 

 
Semnătura .......... 

 

Data .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.66.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”CERERE REFERITOARE LA OPȚIUNEA DE ÎNȘTIINȚARE PRIVIND MODUL ÎN CARE A FOST 
EFECTUATĂ STINGEREA OBLIGAȚIILOR FISCALE/BUGETARE” 

 

 

1 – Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului; 

2 – Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de 
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; 

3 – Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al contribuabilului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.67.a 

Către1, 
....................................... 
.......................................... 

 
NOTIFICARE PRIVIND OBLIGAŢIILE FISCALE/BUGETARE RESTANTE DATORATE 

BUGETULUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN 
COMUNICAȚII 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.162 
alin.(3) teza întâi din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în scopul 
publicării listelor debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, vă 
notificăm că, la data de2..........................., înregistraţi, față de bugetul ANCOM, următoarele obligaţii 
fiscale/bugetare restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum total de 
.................. lei, astfel: 

Documentul prin 
care s-a stabilit 

obligația 
fiscală/bugetară3  

Denumirea 
creanței 

fiscale/bugetare4 

Cuantum 
obligații 

fiscale/bugetare 
principale 

(lei) 

Cuantum 
obligații 

fiscale/bugetare 
accesorii 

(lei) 

Total debite 

(lei) 

0 1 2 3 2+ 3=4 

     

În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în 
prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data 
comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile 
fiscale/bugetare restante, astfel cum au fost menţionate în prezenta notificare, sau cele rămase 
nestinse din acestea se vor publica pe pagina de internet a ANCOM, în condițiile art.162 alin.(1) și (2) 
din Codul de procedură fiscală. 

Președinte ANCOM, 

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

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                       
      ………………..            …………. 



Anexa nr.I.67.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”NOTIFICARE PRIVIND OBLIGAŢIILE FISCALE/BUGETARE RESTANTE DATORATE 

BUGETULUI AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN 
COMUNICAȚII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea, sediul/domiciliul, alte date de identificare 
a debitorului; 

2 – Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului prin care a fost stabilită creanța: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc; 

4 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

Notificarea privind obligațiile fiscale/bugetare restante datorate bugetului ANCOM cuprinde 
obligaţiile fiscale/bugetare restante la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate la data publicării 
listei prevăzute la art.162 alin.(1) din Codul de procedură fiscală și se întocmește în două exemplare. 
Un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.68.a 

 
 
 
Nr. .......... din .......... 
 
Către, 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
cu sediul în…………………………………. 
 

 
 

CERERE PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ART.230 ALIN.(3) DIN CODUL DE 
PROCEDURĂ FISCALĂ 

 
 
Subscrisa/subsemnatul ..........1 , cu sediul/domiciliul în localitatea...................., str. .............. 

nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul....., având cod de identificare fiscală/ cod numeric 
personal............2............ , prin reprezentant legal................................3, cu domiciliul în localitatea 
........................., str. ............ nr. .............., bl. .............., sc. ..........., ap. ......................, judeţul/ 
sectorul ......................, având cod numeric personal ....................., având în vedere că am de 
încasat sume certe, lichide şi exigibile de la ………………….4, astfel cum reiese din Atestatul nr. ……….. 5 

din data de ……………, ataşat, în original, la prezenta cerere, eliberat de ……………………., solicit 
aplicarea prevederilor art.230 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului 
.................................. 
(numele şi prenumele) 

 
Semnătura .......... 

 

Data .......... 
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Anexa nr.I.68.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”CERERE PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ART.230 ALIN.(3) DIN CODUL DE 
PROCEDURĂ FISCALĂ” 

 

 

1 – Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului; 

2 – Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de 
înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; 

3 – Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al contribuabilului; 

4 – Se va menţiona denumirea autorităţii sau instituţiei publice care a eliberat atestatul, în 
condițiile art.230 alin.(3) din Codul de procedură fiscală; 

5 – Se vor menționa numărul și data atestatului emis în condițiile art.230 alin.(3) din Codul de 
procedură fiscală. 
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Anexa nr.I.69.a 

 
 

Nr. ………. din data de ………………. 

 

ATESTAT CU PRIVIRE LA SUMELE DATORATE CONTRIBUABILULUI DE CĂTRE 
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII 

 

Ca urmare a Cererii nr. ………... din data de ……, depusă de …………….1, cu sediul/ domiciliul în 
localitatea ………….., str. …. nr. …., bl. …., sc. …………, ap. ………., judeţul/sectorul ……………., cod de 
identificare fiscală/cod numeric personal ……………., certificăm că acesta figurează în evidenţa 
Autorității  Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu sume certe, lichide şi 
exigibile existente în sold la data eliberării prezentului atestat, în cuantum total de ……………. lei2. 

Prezentul atestat se eliberează în temeiul dispozițiilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) 
lit.a), art.3 alin.(1) și art.230 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Precizăm că, în cuprinsul prezentului atestat, nu sunt menționate sumele aflate în litigiu, 
întrucât acestea nu sunt considerate exigibile, în condițiile art.230 alin.(4) din Codul de procedură 
fiscală. 

De la data eliberării prezentului atestat, pentru sumele menționate în cuprinsul acestuia, ne 
angajăm să nu efectuăm plăţi către debitor până la achitarea sumelor pentru care urmează să ni se 
comunice adresa de înfiinţare a popririi, în condițiile art.230 alin.(5) și art.236 alin.(5) din Codul de 
procedură fiscală, sau până la comunicarea de către organul fiscal a deciziei de ridicare a măsurii de 
executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, în 
condițiile art.234 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, ori a înştiinţării că nu sunt în curs noi măsuri 
de executare silită, în condițiile art.236 alin.(17) din Codul de procedură fiscală după caz. 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

 

Avizat         Întocmit/Data 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil                                                                                        
      ………………..            …………. 
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Anexa nr.I.69.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ATESTAT CU PRIVIRE LA SUMELE DATORATE CONTRIBUABILULUI DE CĂTRE 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN 
COMUNICAȚII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea, sediul/domiciliul, alte date de identificare 
a contribuabilului; 

2 – Documentul va cuprinde exclusiv sumele certe, lichide şi exigibile datorate contribuabilului 
de către ANCOM. 

Atestatul cu privire la sumele datorate contribuabilului de către ANCOM se întocmește în 
două exemplare. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează în cadrul 
ANCOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.70.a 

 

Dosar de executare nr. ………. 

Nr. …. din …………….. 

 

Către1,  

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

 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ART.230 ALIN.(5) DIN CODUL DE 
PROCEDURĂ FISCALĂ 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.230 
alin.(3)-(6) şi art.236 alin.(17) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere Atestatul eliberat de dumneavoastră sub nr. ………..…..2 din data de 
……….... şi Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la 
autorităţi sau instituţii publice nr. ….….3 din data de ……….., vă înştiinţăm că asupra debitorului4 
…………….., cu sediul/domiciliul în localitatea ……….., str. ……. nr. ..., bl. …, sc. …, ap. …, 
judeţul/sectorul …………, cod de identificare fiscală/cod numeric personal……………., nu s-au întreprins 
noi măsuri de executare silită5. 

 

 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                               Executor fiscal al ANCOM                                                   
        ..……………..         …………. 
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Anexa nr.I.70.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ÎNŞTIINŢARE PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR ART.230 ALIN.(5) DIN CODUL DE 

PROCEDURĂ FISCALĂ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale autorităţii sau instituţiei 
publice care a emis atestatul; 

2 – Se vor menționa numărul și data atestatului emis în condițiile art.230 alin.(3) din Codul de 
procedură fiscală; 

3 – Se vor menționa numărul și data Adresei de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care 
debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, emise de către organele de executare 
silită ale ANCOM ulterior emiterii atestatului; 

4 – Se vor menţiona denumirea și datele de identificare a debitorului; 

5 – Înștiințarea se emite în situația în care sumele certe, lichide şi exigibile înscrise în atestat 
sunt mai mari decât sumele încasate de către ANCOM de la autoritatea sau instituţia publică în urma 
înfiinţării popririi, iar aceasta a stins în întregime creanţele pentru care a fost începută executarea 
prin poprire şi nu sunt în curs alte măsuri de executare silită. 

Înștiințarea privind aplicarea prevederilor art.230 alin.(5) din Codul de procedură fiscală se 
întocmește în două exemplare, din care un exemplar se comunică autorității sau instituţiei publice 
emitente a atestatului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 
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Anexa nr.I.71.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

DECIZIE PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE LICITAȚIE 
 
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.251 
alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se constituie comisia de organizare a 
vânzării la licitație din data de ............................., cu privire la bunurile debitorului 
............................, cu domiciliul/sediul în localitatea ......................, str. ............................, nr. 
................, bloc. ............, sc. .........., ap. .........., sector/județ, codul numeric personal/codul unic de 
înregistrare ............................, având în vedere că debitorul nu a efectuat plata sumelor datorate 
conform titlului executoriu nr. ...........din data de.......................1, emis în temeiul 
prevederilor......................2, în cuantum de......................3, reprezentând .......................4 

Comisia de licitație este formată din următoarele 3 persoane: 
- .................................................., în calitate de președinte; 
- .................................................., în calitate de membru; 
- .................................................., în calitate de membru. 

 

Atribuțiile membrilor comisiei sunt cele reglementate de dispozițiile art.251 alin.(3)-(7) și (10) 
din Codul de procedură fiscală. 

 

Președinte ANCOM, 

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

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                           Executor fiscal al ANCOM                                                       
          …………..                    ………….     

 

București5, ...................       

Nr. .................. 

 

 

 



Anexa nr.I.71.b 

 
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 

”DECIZIE PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE LICITAȚIE” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii aferente debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc. 

2 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM; 

3 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

4 –  Se completează cu denumirea debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia privind numirea comisiei de licitație se întocmește într-un singur exemplar care se 
arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.72.a 

 

Dosar de executare nr……………/…………… 

 

DECIZIE DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE  

nr……………../data…………… 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1), art.25 și art.26 
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, analizând situaţia obligaţiilor 
fiscale/bugetare înregistrate de debitorul............................. cu sediul/domiciliul în localitatea 
.........................., sectorul/judeţul ...................., str. .............. nr. ..., bl. ..........., sc. ..., ap. 
..............., având codul de identificare fiscală/codul numeric personal…………… a rezultat că acesta 
înregistrează la data de .................... obligaţii fiscale/bugetare în cuantum total de .............. lei1, din 
care debite în sumă de ...................... lei, reprezentând2…………………………..., stabilite 
prin3…………………..  şi accesorii în sumă de ....................... lei reprezentând2…………………………..., 
stabilite prin3…………………..., în temeiul4………………… 

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra stării de fapt, ANCOM, în calitate de creditor 
fiscal/bugetar, a constatat următoarele:5 

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

Debitorul a fost declarat insolvabil cu/fără bunuri sau venituri urmăribile, prin Procesul-verbal 
de constatare a stării de insolvabilitate nr. ........../.........., emis de .................... 

Debitorul a fost declarat insolvent prin încheierea nr. .........../................ pronunțată de  
...................în dosarul nr………………………………… 

Având în vedere cele susţinute de către ................................, la audiere, în data de 
........................., în calitate de …………………, precum şi documentaţia prezentată/înaintată la data de 
..................., rezultă că:6 

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

Considerând îndeplinite condiţiile legale pentru angajarea răspunderii solidare, în temeiul 
prevederilor art. ..............., alin. .............., lit. ............... din Codul de procedură fiscală 7, 

DECIDE: 

Angajarea răspunderii solidare a dnei/dlui/Societății. ..............................8, având codul de 
identificare fiscală/codul numeric personal ............................. şi sediul/domiciliul în localitatea 
........................., sectorul/judeţul ........................, str. ............... nr. ..............., bl. .............., sc. 
..............., ap. .................., în vederea realizării, în tot/în parte, a creanţelor fiscale/bugetare mai sus 
menţionate, în limita sumei de ......................... 9 lei. 



În conformitate cu prevederile art.26 alin.(1) și (6) din Codul de procedură fiscală, prezentul 
înscris constituie titlu de creanţă și devine titlu executoriu la data împlinirii termenului de plată 
prevăzut la art.156 alin.(1) din același act normativ. 

În situaţia în care suma stabilită în sarcina dumneavoastră nu va fi achitată la scadență, 
recuperarea creanţei va fi realizată prin măsurile de executare silită prevăzute de actul normativ 
anterior invocat. 

Având în vedere caracterul de solidaritate al răspunderii, vă facem cunoscut că, alături de 
...........................8, pentru obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorului ..........................., mai 
răspund în solidar următoarele persoane fizice/juridice: 

1 ......................................... 10, având codul de identificare fiscală/codul numeric personal 
........................... şi sediul/domiciliul în localitatea ................................., sectorul/judeţul 
......................., str. ............... nr. ....., bl. ....., sc. ........, ap. ........., având calitatea de 
.................................. al debitorului ..................., în perioada ...................., în limita sumei de 
..................... lei; 

2 ....................................... 10, având codul de identificare fiscală/codul numeric personal 
............................. şi sediul/domiciliul în localitatea ................................., sectorul/judeţul 
.........................., str. ............. nr. ........., bl. ..........., sc. ............., ap. ...................., având 
calitatea de ........................ al debitorului ........................., în perioada ......................, în limita 
sumei de ....................... lei; 

3 ......................................10, având codul de identificare fiscală/codul numeric personal 
................................ şi sediul/domiciliul în localitatea ................................., sectorul/judeţul 
.............................., str. ........... nr. ........, bl. .........., sc. ............, ap. ..................., având calitatea 
de .......................... al debitorului .........................., în perioada ......................., în limita sumei de 
.................... lei. 

Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia în condițiile art.47 din Codul de 
procedură fiscală.  

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 
de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art.268 și urm. din Codul de procedură 
fiscală. 

Preşedinte ANCOM, 

Semnătura 
L.S. 

…………………… 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                                      Executor fiscal                                                   
         …………..            ………….. 
     

București11, ...................       

Nr. .................. 

 

 

 



Anexa nr.I.72.b 

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A FORMULARULUI "DECIZIE DE 
ANGAJARE A RĂSPUNDERII SOLIDARE 

nr……………../data……………” 

 

Datele de identificare a instituţiei, cuprinse în antetul deciziei, vor fi modificate în funcţie de 
structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

  

1 – Se precizează sumele datorate de către debitorul principal, inclusiv cele reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere; 

2 – Se completează cu natura obligaţiei datorate bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul …, tarif de utilizare a spectrului pentru anul ……., tarif de utilizare a resurselor de numerotaţie 
pentru anul ……., contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera 
serviciului universal pentru anul…, amendă administrativă, dobânzi, penalităţi de întârziere, alte sume 
datorate bugetului ANCOM, după caz; 

3 – Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: Decizia 
preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul …, Decizia 
preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul ……., 
Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/.… privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotaţie pentru anul ……….,    Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea contribuţiei 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul…, 
Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea amenzii administrative etc; 

4 – Se menţionează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligaţia de plată către bugetul 
ANCOM; 

5 – Se indică motivele de fapt, temeiul de drept şi legăturile de cauzalitate care stau la baza 
deciziei de angajare a răspunderii solidare. De asemenea, se indică perioadele de timp în care au fost 
înregistrate acţiunile culpabile ale persoanei responsabile; 

6 – Se menţionează amănunţit toate concluziile cu privire la cele prezentate în apărarea sa de 
către persoana declarată responsabilă, inclusiv cele formulate în scris, în condițiile art.26 alin.(2) din 
Codul de procedură fiscală; 

7 – Se optează pentru una din situaţiile prevăzute la art.25 din Codul de procedură fiscală; 

8 – Se indică numele/denumirea persoanei responsabile căreia îi este adresată decizia de 
angajare a răspunderii solidare; 

9 – Se va indica suma pentru care se atrage răspunderea solidară; 

10 – Se indică numele/denumirea celorlalte persoane responsabile în afara celei căreia îi este 
adresată decizia, dacă este cazul, în condițiile art.26 alin.(8) din Codul de procedură fiscală; 

11 – Se modifică în funcție de structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

Decizia de angajare a răspunderii solidare se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se 
comunică persoanei a cărei răspundere se angajează şi un exemplar se  comunică organelor de 
executare ale ANCOM  în vederea punerii în executare.



Anexa nr.I.73.a 

 

 
Dosar de executare nr……………/…………… 

 
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A INSOLVABILITĂȚII 

nr……………../data…………… 
 

Aprobat/Data 

Preşedinte ANCOM, 

Semnătura 

      L.S. 

…………………. 

                                       

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.265 
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul proces-verbal se 
constată starea de insolvabilitate a debitorului ……….…………………………., cu ultimul domiciliu/sediu 
cunoscut în localitatea.........................., str. .............................., nr. ........, bloc ........, sc. ........, ap 
......., sector/judeţ .....................................,  codul numeric personal/codul unic de înregistrare 
………………………………, înscris în evidenţa contabilă cu următoarele obligaţii fiscale/bugetare către 
bugetul ANCOM, după cum urmează:  

 

Titlul 
executoriu 
nr. /data1 

Natura obligaţiei 
faţă de bugetul 

ANCOM2 

Termenul de plată Suma datorată (lei) 

Anul Luna Ziua Debit3 

Dobânzi şi/sau 
penalităţi de 

întârziere 

                            

 
Pentru încasarea şi executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele măsuri: 
- s-a comunicat somaţia nr. .........................../.......................................; 
- s-a înfiinţat poprirea cu adresa nr. ..................../...................................; 
- s-a înfiinţat sechestrul asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile, cu procesul-verbal nr. 

…………………..……/....................., pentru următoarele bunuri: ………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- s-a înfiinţat sechestrul asigurător/executoriu asupra bunurilor imobile, cu procesul-verbal nr. 
…………………..……/....................., pentru următoarele bunuri: 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

- au fost luate măsurile legale de privind înregistrarea ipotecilor la Biroul de Carte 
Funciară.............................................................................................................................. 



- au fost luate măsurile legale de privind înregistrarea dreptului de gaj la Arhiva Electronică de 
Garanții Reale Mobiliare ................................................................................ 

- au fost luate măsurile legale privind publicitatea în vederea valorificării bunurilor, 
astfel.................................................................................................................................. 

- au fost luate măsurile legale în vederea valorificării bunurilor prin licitații publice organizate 
la data de ............................................................................................................ 

- s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului şi s-a constatat că 
..................; 

- s-au solicitat relaţii de la oficiile registrului comerţului sau de la alte instituții, după caz, şi s-a 
constatat că ...........................;  

- s-au cerut relaţii de la Ministerul Finanţelor Publice sau alte organe de executare în raza 
cărora a fost înfiinţat/a luat fiinţă debitorul sau a avut debitorul ultimul sediu/domiciliu, precum şi de la 
cele în a căror rază teritorială ori evidenţă se află sucursale sau puncte de lucru ale debitorului şi s-a 
constatat că ...................; 

- s-au solicitat informaţii de la organele şi persoanele abilitate cu privire la persoanele juridice 
succesoare în drepturi şi obligaţii ale debitorului şi s-a constatat că: 
.............................................………………….…..; 

- s-au verificat informaţiile deţinute de societăţile bancare la care debitorul are conturi 
deschise şi s-a constatat că ...........; 

- s-au verificat informaţiile deţinute de instituţiile care gestionează registrele publice sau de la 
alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului ......................; 

- s-a solicitat instanţei judecătoreşti competente deschiderea procedurii de reorganizare 
judiciară şi faliment sau înscrierea în tabelul de creanţe, conform prevederilor Legii nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare 
.......................; 

- s-a angajat răspunderea la plată a altor persoane decât debitorul, conform procedurii 
prevăzute la art.25 din Codul de procedură fiscală, pentru suma de ............., din care s-a achitat 
suma de ...................; 

- s-au mai făcut următoarele cercetări: ....................... . 
 

În urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, s-au stins obligaţii în sumă de 
.............................................. lei. 

Debitorul figurează în continuare cu următoarele obligaţii fiscale/bugetare către bugetul 
ANCOM: 

 

Titlul 
executoriu 
nr. /data1 

Natura obligaţiei 
faţă de bugetul 

ANCOM2 

Termenul de plată Suma datorată (lei) 

Anul Luna Ziua Debit3 

Dobânzi şi/sau 
penalităţi de 

întârziere 

                            

 
În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispoziţiile 

art.265 alin.(1) sau (1)1 din Codul de procedură fiscală, fiind insolvabil, 
întrucât4:……………………………………………………………………………...…………………… 

Se anexează următoarele documente justificative: ………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ca urmare a constatării insolvabilității debitorului …………………..…..……………………………, se va 
proceda la scoaterea creanţei din evidenţa curentă şi trecerea acesteia într-o evidenţă separată, 
urmând ca, în cazurile în care se va constata că debitorul a dobândit ulterior venituri sau bunuri 
urmăribile, organele de executare silită ale ANCOM să ia măsurile necesare de trecere din evidenţa 
separată în evidenţa curentă şi de executare silită. 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 
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Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 
45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268 și urm. din Codul de 
procedură fiscală. 

Menţiuni privind audierea contribuabilului ………………………………………….…………………….. 
  

 

 

 Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM                                      Executor fiscal                                                   
         …………..            ………….. 
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Anexa nr.I.73.b 

 
INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A FORMULARULUI "PROCES-

VERBAL DE CONSTATARE A INSOLVABILITĂȚII 
nr……………../data……………” 

 
Datele de identificare a instituţiei, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcţie de structura 

teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 
 
1 – Se precizează numărul şi data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 

Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul …, Decizia 
preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul ……., 
Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/.… privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotaţie pentru anul ……….,    Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea contribuţiei 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul…, 
Decizia preşedintelui ANCOM nr. …/… privind stabilirea amenzii administrative etc; 

2 – Se completează cu natura obligaţiei principale datorate bugetului ANCOM: tarif de 
monitorizare pentru anul …, tarif de utilizare a spectrului pentru anul ……., tarif de utilizare a 
resurselor de numerotaţie pentru anul ……., contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării 
serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul…, amendă administrativă, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

3 – Se completează cu cuantumul obligaţiei principale;   
4 – Se completează cu una dintre situaţiile prevăzute la art.265 alin.(1) sau (1)2 din Codul de 

procedură fiscală: 
- veniturile şi/sau bunurile urmăribile ale debitorului au o valoare mai mică decât obligaţiile 

fiscale/bugetare de plată; 
- bunurile deținute în proprietate acoperă, în caz de valorificare, cel mult cheltuielile estimate 

de executare silită; 
- prin valorificarea bunurilor nu s-ar putea acoperi decât cel mult cheltuielile executării silite; 
- valoarea bunurilor este mai mică de 1%, în cazul în care valoarea obligaţiilor de plată este 

peste 500.000 lei. 
Procesul-verbal de constatare a insolvabilității se încheie de către executorul fiscal al ANCOM 

în două exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de 
executare. 
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Anexa nr.I.74.a 

 

ÎNȘTIINȚARE PRIVIND COMUNICAREA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL  
Nr. ……….…/ data …………… 

 

Încheiată astăzi, ora……… ziua .................., luna .................., anul ..................... 
 
În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.47 

alin.(9)-(12) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că a fost emis1 
……………………………………………., pe numele …………………………………………………………., cu 
domiciliul/sediul în localitatea ………………………………………………, str. …………………………………., nr. ……, 
bl. ……, sc. ……, ap. ……., sector/judeţ …………………………………….  

Având în vedere că nu s-a putut efectua comunicarea prin remitere, sub semnătură, către 
destinatar, în condițiile art.47 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, întrucât2 
……………………………………………….., actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la 
sediul ANCOM  din ……………………………………………………………………………………………………..  

În situația în care titularul actului administrativ fiscal ori împuternicitul acestuia refuză primirea 
actului administrativ fiscal, actul se consideră comunicat la data afișării prezentei înștiințări, în 
condițiile art.47 alin.(10) din Codul de procedură fiscală. 

În situația în care titularul actului administrativ fiscal ori împuternicitul nu este găsit la 
domiciliu, acesta este în drept să se prezintă în termen de maximum 15 zile de la data afișării 
prezentei înștiințări la sediul ANCOM pentru a i se comunica actul administrativ fiscal, în caz contrar 
actul se consideră comunicat la împlinirea acestui termen, în condițiile art.47 alin.(11) din Codul de 
procedură fiscală. 

 
 

Executor fiscal al ANCOM 

Nume, Prenume 

Semnătura 

…………………… 

 

 

 

 

 
 
 
 



Anexa nr.I.74.b 

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A FORMULARULUI "ÎNȘTIINȚARE 
PRIVIND COMUNICAREA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL" 

 

Datele de identificare a instituţiei, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcţie de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se precizează denumirea actului administrativ fiscal, numărul şi data emiterii: Decizia 
președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., Decizia 
președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii sau al altor sume care nu au fost stabilite 
în titlul executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. 
...../..... referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului 
ANCOM, somația nr…../…….etc; 

2 – Se menţionează situaţia concretă care a determinat necomunicarea, lipsa contribuabilului 
sau a oricărei persoane îndreptăţite să primească actul administrativ fiscal de la domiciliul acestuia sau 
refuzul de a primi actul administrativ fiscal. 

Înștiințarea privind comunicarea actului administrativ fiscal se încheie de către executorul 
fiscal al ANCOM în două exemplare. Un exemplar se afișează pe ușa debitorului, iar un exemplar se 
arhivează la dosarul de executare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.75.a 

 

 

PROCES-VERBAL PRIVIND IMPOSIBILITATEA COMUNICĂRII PRIN POȘTĂ SAU 
PRIN REMITERE A ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL/ACTELOR ADMINISTRATIVE 

FISCALE 

 

Încheiat astăzi, ora.........ziua ........., luna ..........................., anul ..............,  

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.47 
alin.(14) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 
privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată 
prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, se constată că1: 

[] În vederea comunicării actului administrativ fiscal reprezentat de2 
……………………………………….. nr.............../........................ la data de ..........., acesta a fost expediat 
prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la debitorul 
…………......................................................., cu domiciliul sediul în localitatea 
............................................................, str. ……….……………………………………, nr. ……......, bloc 
………........, sc. ......., et. ........, ap ..........., sector/judeţul ................................. 

Actul administrativ fiscal nu a fost comunicat prin poștă, în condițiile art.47 alin.(3) din Codul 
de procedură fiscală, întrucât s-a constatat: 

a) lipsa debitorului sau a oricărei persoane îndreptăţite să primească actul, de la 
domiciliul/sediul acestuia;  

b) debitorul ori împuternicitul acestuia a primit actul administrativ fiscal, dar a refuzat să 
semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna; 

c) alte motive...................... 
[]  Având în vedere prevederile art.47 alin.(8) sau (13) din Codul de procedură fiscală, 

subsemnatul, .............................................................., cu legitimaţia 
nr.3........................................................., am procedat la comunicarea actului administrativ fiscal 
prin remiterea, sub semnătură: 

a) la domiciliul debitorului ori împuternicitului acestuia, prin angajaţii proprii ai ANCOM, în 
condițiile art.47 alin.(8) din Codul de procedură fiscală, sens în care m-am deplasat la debitorul 
…………......................................................., cu domiciliul/sediul în localitatea 
............................................................, str. ……….……………………………………, nr. ……......, bloc 
………........, sc. ......., et. ........, ap ..........., sector/judeţul ..............................., în data de 
...................................., ora ..............., în vederea comunicării2 ……………………………………….. 
nr.............../........................;   

b) la sediul ANCOM, ca urmare a solicitării contribuabilului, care s-a prezentat la sediul 
ANCOM în vederea comunicării actului administrativ fiscal, în condițiile art.47 alin.(13) din Codul de 
procedură fiscală; 

însă actul administrativ fiscal nu a fost comunicat prin remitere, fiind întocmită Înștiințarea 
privind comunicarea actului administrativ fiscal nr…../data……, întrucât s-a constatat: 



a) debitorul ori împuternicitul acestuia a primit actul administrativ fiscal, dar a refuzat să 
semneze dovada de înmânare ori, din motive întemeiate, nu o poate semna; 

b) alte motive...................... 
 [] Având în vedere că actul administrativ nu a putut fi comunicat prin poștă, acesta se 

comunică prin publicitate, prin afișarea unui anunț, în condițiile art.47 alin.(4)-(7) din Codul de 
procedură fiscală. 

 
 

Executor fiscal al ANCOM, 
       Semnătura 

        L.S. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.75.b 

 

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE ŞI UTILIZARE A FORMULARULUI "PROCES-
VERBAL PRIVIND IMPOSIBILITATEA COMUNICĂRII PRIN POȘTĂ SAU PRIN REMITERE A 

ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL/ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE” 
 

Datele de identificare a instituţiei, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcţie de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se selectează varianta corespunzătoare, dintre cele trei ipoteze menționate la art.47 
alin.(14) din Codul de procedură fiscală;  

2 – Se precizează actul administrativ fiscal care nu a putut fi comunicat; În cazul în care nu au 
putut fi comunicate mai multe acte administrative, care vizează mai mulți debitori, informațiile vor fi 
menționate în cadrul unei Anexei la procesul-verbal; 

3 – Se completează cu numărul legitimaţiei de executor fiscal al ANCOM sau al legitimaţiei de 
serviciu; 

Procesul-verbal privind imposibilitatea comunicării prin poștă sau prin remitere a actului 
administrativ fiscal/actelor administrative fiscale se întocmeşte de către executorul fiscal al ANCOM 
într-un exemplar şi se arhivează la dosarul de executare, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.76.a 

Dosar de executare nr. ...../..... 

 
 

NOTĂ PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN ÎNȚELEGEREA PĂRȚILOR 
 
 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.248 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării creanței în cuantum 
de ..................... 1, reprezentând ......................2, datorate în temeiul titlului executoriu nr. .........../ 
.........3, emis în temeiul prevederilor................4 de către debitorul ..............................................., 
cu domiciliul/sediul în localitatea............., str. .........., nr. ............., bl. ..............., sc. ....., ap. ......., 
sector/ județ .............., cod numeric personal/ codul unic de înregistrare..........., se aprobă 
valorificarea prin înțelegerea părților a următoarelor bunuri: 
.................................................................................................................. 

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

...................................................... 
Bunurile vor fi dobândite de .............................., identificat prin ............................. care va 

vira suma de ................................................. în contul ANCOM nr. ....................................., 
deschis la ..............................., în termen de .......................... 

Prezentul înscris produce efecte de la data comunicării. 

Împotriva prezentului înscris se 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 Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. 

 
Executor fiscal al ANCOM, 
       Semnătura 

        L.S. 

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

 
 
 

 



Anexa nr.I.76.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”NOTĂ PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR PRIN ÎNȚELEGEREA PĂRȚILOR” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se precizează sumele datorate de către debitor, inclusiv cele reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere; 

2 – Se completează cu denumirea debitului plătit bugetului ANCOM: tarif de monitorizare pentru 
anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de numerotație 
pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului 
universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, alte sume datorate 
bugetului ANCOM, după caz; 

3 – Se completează numărul și data emiterii documentului care constituie titlu executoriu: 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de monitorizare pentru anul ....., 
Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 
....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea tarifului de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... privind stabilirea contribuției 
pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul ....., 
Procesul-verbal privind calculul creanțelor bugetare accesorii debitului principal stabilit în titlul 
executoriu, Proces-verbal privind cheltuielile de executare, Decizia președintelui ANCOM nr. ...../..... 
referitoare la obligațiile de plată accesorii aferente obligațiilor principale datorate bugetului ANCOM 
etc; 

4 – Se menționează actul normativ în baza căruia a fost stabilită obligația de plată către bugetul 
ANCOM. 

Nota privind valorificarea bunurilor prin înțelegerea părților se întocmește de către executorul 
fiscal al ANCOM în trei exemplare. Un exemplar se comunică debitorului, un exemplar se comunică 
potențialului cumpărător, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.77.a 

 

Către, 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu sediul în1 
…………………………. 
 
 

NOTIFICARE PRIVIND INTENȚIA DE MEDIERE 
 

 
Subsemnatul/Subscrisa .......... , cu domiciliul/sediul în localitatea............................, str. 

......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector/judeţul .............., cod numeric 
personal/cod unic de înregistrare ........................., având adresa electronică ................. şi numărul 
de telefon/fax ................., prin reprezentantul legal2 ................,  

Având în vedere Somaţia nr. .......... din data de ............................, în temeiul prevederilor 
art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și art.2301 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza 
a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările 
și completările ulterioare, vă notific intenţia privind organizarea unei întâlniri în vederea medierii 
prevăzute de aceste dispoziţii legale, care are ca obiect clarificarea situaţiei obligaţiilor fiscale/bugetare 
înscrise în somaţie, având în vedere următoarele documente3: 

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

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

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

Debitorul/Reprezentantul legal al debitorului, 
..................................................................... 

(numele şi prenumele) 
Semnătura ................. 

Data ................... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.77.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”NOTIFICARE PRIVIND INTENȚIA DE MEDIERE” 

 

1 – Datele de identificare a instituției vor fi modificate în funcție de structura teritorială a 
ANCOM care organizează licitația; 

2 – Se vor menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al debitorului; 

3 – Se vor indica documentele din care rezultă o altă situație a obligațiilor fiscale/bugetare decât 
cea care rezultă din cuprinsul somației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.78.a 

 

Dosar de executare nr. ………. 

 

Către1,  

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

 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ORGANIZAREA MEDIERII 

 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) şi art.2301 din 
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind 
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin 
Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, vă înştiinţăm că, urmare a notificării 
dumneavoastră privind intenţia de mediere, înregistrată la ANCOM cu nr………….. din data de 
……………… sunteţi invitat în data de ………………… la ora ………….., la sediul nostru situat 
în.............................................., str. .............................................., nr. ......, etaj ......, camera 
......, nr. ......, pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere. 

În situaţia în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteţi prezenta la data şi ora stabilite 
prin prezenta înştiinţare, vă rugăm să ne contactaţi, pentru fixarea de comun acord, a unei alte 
date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data .............................2, respectiv data la 
care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere. În cazul neprezentării 
până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea 
procesului-verbal în care se consemnează acest fapt. 

Având în vedere faptul că obiectul medierii îl constituie clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise 
în somaţie, la întâlnire urmează să vă prezentaţi cu orice documente şi informaţii pe care le consideraţi 
relevante în acest sens. 

Președinte ANCOM, 

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

 

  Avizat        Întocmit/Data 

Conducătorul organului de executare al ANCOM,                             Executor fiscal al ANCOM                                                 
                 …………..                     …………….  

  

 Avizat  

       Conducătorul compartimentului financiar-contabil al ANCOM 

                            .................. 
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Anexa nr.I.78.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ORGANIZAREA MEDIERII” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antet, vor fi modificate în funcție de structura 
teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menţiona denumirea și datele de identificare a debitorului; 

2 – Înștiințarea privind organizarea medierii se emite în termen de maximum două zile 
lucrătoare de la primirea notificării privind intenţia de mediere, iar data organizării întâlnirii nu trebuie 
să depăşească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere; 

Înștiințarea privind organizarea medierii se întocmește în două exemplare, din care un 
exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul de executare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.79.a 

Dosar de executare nr. ………. 

 

PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATUL MEDIERII  

nr. ...../..... 

 

Încheiat astăzi, .......... luna .......... anul ........, ora ......., în localitatea .........., str. 
................... nr. ...... 

În temeiul prevederilor art.2 alin.(1), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a), art.3 alin.(1) și ale art.2301 
alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.14 alin.(2) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările și completările ulterioare, şi având în 
vedere Notificarea privind intenţia de mediere nr. .............1 din data de ................................., 
transmisă de către debitorul2 .......................... cu sediul/domiciliul în 
localitatea..................................., str..............., nr. .............., cod de identificare fiscală/cod 
numeric personal ......................., urmare comunicării acestuia a Somaţiei nr. ......................3 din 
data de ......................., s-a întocmit prezentul proces-verbal: 

[] - prin care se constată faptul că debitorul, deşi a expirat termenul de 10 zile de la data 
primirii notificării, nu s-a prezentat la data şi ora stabilite pentru organizarea medierii comunicată prin 
Înştiinţarea privind organizarea medierii nr. ...................... din data de ......................, sau stabilită 
de comun acord a se desfăşura în data de ..................., la ora ............... . 

În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal. 

[] - urmare desfăşurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea situaţiei 
obligaţiilor înscrise în Somaţia nr. ...................... din data de …………. 

În urma analizei situaţiei debitorului s-a constatat că acesta figurează la data de ……………… în 
evidenţa ANCOM cu următoarele obligaţii fiscale/bugetare restante: 

Denumirea obligaţiei 
fiscale/bugetare4 

Titlul de 
creanță/titlul 
executoriu  

Suma datorată (lei) 

Total, din 
care: 

Înscrisă în Somaţia care face 
obiectul medierii 

        

        

        

Total general:       

 

Debitorul înregistrează în evidenţa ANCOM sume de restituit pentru care există cereri în curs 
de soluţionare, în limita sumei de ............ lei. 



Alte menţiuni ale organului fiscal: 

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

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

Menţiuni efectuate de debitor în cadrul medierii: 

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

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

Faţă de cele de mai sus, organul fiscal împreună cu debitorul au convenit următoarele: 

[] - plata obligaţiilor înscrise în somaţie va fi efectuată în termen de 15 zile de la încheierea 
prezentului proces-verbal 

 [] - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
................................ 5 

În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligaţiile fiscale/bugetare nu sunt 
stinse în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită 
începute prin comunicarea somaţiei continuă. 

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se înmânează 
sau se transmite debitorului, după caz. 

Persoane participante la mediere6: 

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

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

 

 

Conducătorul organului de executare al ANCOM   Debitor (Reprezentantul legal al acestuia) 

Numele și prenumele…………….     Numele și prenumele……………. 

Semnătura…………….      Semnătura……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.I.79.b 

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI 
”PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATUL MEDIERII ” 

 

Datele de identificare a instituției, cuprinse în antetul somației, vor fi modificate în funcție de 
structura teritorială a ANCOM care utilizează formularul în cauză. 

 

1 – Se vor menționa numărul și data notificării privind intenţia de mediere transmise de către 
debitor; 

2 – Se vor menţiona denumirea și datele de identificare ale debitorului; 

3 – Se menționează numărul și data somației transmise către debitor; 

4 – Se completează cu natura debitului datorat bugetului ANCOM: tarif de monitorizare 
pentru anul ....., tarif de utilizare a spectrului pentru anul ....., tarif de utilizare a resurselor de 
numerotație pentru anul ....., contribuție pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din 
sfera serviciului universal pentru anul ....., amendă administrativă, dobânzi, penalități de întârziere, 
alte sume datorate bugetului ANCOM, după caz; 

5 – Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz) în baza căruia este suspendată 
executarea silită, respectiv art.233 din Codul de procedură fiscală sau altă prevedere legală; 

6 – La ședința de mediere vor participa cel puțin doi reprezentanţi ai ANCOM, respectiv unul 
din cadrul compartimentului cu atribuţii în evidenţa analitică pe plătitori, iar celălalt din cadrul 
compartimentului cu atribuţii în executare silită. Ori de câte ori este necesar, la întâlnirea de mediere 
pot participa şi şefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanţi. 

Procesul-verbal privind rezultatul medierii se întocmește de către executorul fiscal al ANCOM în 
două exemplare, dintre care unul se comunică debitorului, iar altul se arhivează la dosarul de 
executare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXA II: LEGITIMAŢIE DE EXECUTOR FISCAL 
 
 

LEGITIMAŢIA DE EXECUTOR FISCAL 
 

Forma şi conţinutul legitimaţiei de executor fiscal al ANCOM: 
 
 
 
 
 

 


