
            
ROMÂNIA 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 
Denumirea compartimentului de specialitate 

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

PROCES-VERBAL  
privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu 

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

 
 Încheiat in temeiul art.142 alin.(6) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la 
scadenta a obligaŃiilor fiscale in sarcina debitorului1)................................................................................ 
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/.........................................., judeŃul ......................................................, 
codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ........................................ satul/sectorul .............................., 
str. ................................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat 
prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)..................................................., tel./fax 
........................................., e-mail ……………………………………, menŃionate in titlul executoriu emis de 
........…………........................…………………………......…, s-au calculat următoarele sume datorate: 
 

Accesoriul creanŃei fiscale2) Titlul executoriu 
nr./data3) 

Perioada pentru care  
s-a calculat  
accesoriul 

Cuantumul 
sumelor 

calculate4) 
(lei) 

    
    
    
    
    
Total:    

  

În temeiul prevederilor art.142 alin.(6) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicata în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaŃie la instanŃa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinŃă, in conformitate cu prevederile art.168-
169 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicata în 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziŃiilor art.9 alin.(2) lit. d) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicata în 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. 
 
 

Conducătorul organului fiscal local, 
 

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

 

                                                 
1) Nume, prenume/denumire; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
2) Se va menŃiona denumirea accesoriilor sau a altor sume prevăzute in titlul executoriu fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, precum şi denumirea creanŃei fiscale 
principale la care se refera; 
3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul si data emiterii; 
4) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăŃii sau stingerii, inclusiv. 

Stema unităŃii 
administrativ-

teritoriale 

Anexa nr. 45 
Model 2009 ITL 070 


