
            
ROMÂNIA 

Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul 
Denumirea compartimentului de specialitate 

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

PROCES-VERBAL  
de sechestru asupra bunurilor mobile  

încheiat astăzi ………, luna …………………, anul ………, ora ……., 
 
 

În temeiul art. 151 alin.(4) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, subsemnatul …………..……………………..……………………. executor fiscal, cu legitimaŃia nr. ……………., delegaŃia nr. 
……am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale 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 ……………………………………, căruia deja i s-a comunicat somaŃia ..................../.............……. nu a efectuat 
plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de ………………….…………….................., constând în : 

 

Suma  - lei - 

Accesorii din care 
..................................................................... 

 
 

Natura obligaŃiei fiscale 2) 

 
 

Titlul executoriu 
nr./data3) 

Debit 

Calculate până la data de …………… 

 
Cuantumul sumei 

datorate4) 
(lei) 

     
     
     
     

 

Pentru stingerea creanŃelor fiscale, s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul 
proces-verbal. 

În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate deoarece aceasta necesită cunoştinŃe de specialitate, evaluarea se 
va face înaintea procedurii de valorificare. 

Sechestrul aplicat conferă creditorului fiscal un drept de gaj în sensul prevederilor dreptului comun. 
Sechestrul s-a aplicat în prezenŃa următoarelor persoane: 
1. ……......................................................……domiciliat în……………….............................................................................................…………. 

legitimat cu ….................................................................. în calitate de …………...................................……………; 
2. ……......................................................……domiciliat în……………….............................................................................................…………. 

legitimat cu ….................................................................. în calitate de …………...................................……………; 
3. ……......................................................……domiciliat în……………….............................................................................................…………. 

legitimat cu ….................................................................. în calitate de …………...................................……………; 
 Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în5): .......................................................................................... 
……………………………………..………………………………………………. bunurile fiind lăsate în custodia ……………………………………….., 
din localitatea ……………………………..…, str. ……………………………………..………, nr. …….., care va depozita bunurile în localitatea 
….………………………., str. ………….........................…………………… nr. …… . 
 Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile…………............................................................................……………………………...... 

În legătură cu bunurile mobile sechestrate, debitorul ………………..……………….............…………………. menŃionează că au fost/ nu au 
fost sechestrate anterior……………………………………………………………. 

În legătură cu bunurile sechestrate s-au săvârşit infracŃiunile………………………..........................…….......................................……………… 
 Persoanele de faŃă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecŃii:........................................................................................................... 
…………….…………………………………………………………………………………………..…………………………............................…………… 

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită.  În cazul în care obligaŃia fiscală nu se achită în termen de 
15 de zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaŃie la instanŃa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoştinŃă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ……...exemplare.............................................................................................………….......6) 
 
 
Conducătorul organului fiscal local,       Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte 

 

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

 
 

1.…………………………………….. 
(semnătura martorului) 

2.…………………………………….. 
(semnătura martorului) 

3.…………………………………….. 
(semnătura martorului) 

                                                 
1) Nume şi prenume/denumire; 
*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
2) Se va preciza denumirea creanŃei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau altă sumă ori a creanŃei fiscale accesorii, după caz; 
3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii; 
4) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plăŃii sau stingerii, inclusiv, conform art. 120 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepŃia obligaŃiilor faŃă de buget provenite din dobânzi, penalităŃi de orice fel şi amenzi. 
5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menŃionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri; 
6) Se va face menŃiunea dacă debitorul nu este de faŃă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faŃă la sechestrare refuză sau nu poate să semneze 
procesul verbal de sechestru 

Stema unităŃii 
administrativ--

teritoriale 
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 ANEXA 
 la Procesul-verbal 

de sechestru nr........................ din…………………….               
 

Dosar de executare 
Nr. ……………/…..…………. 
 

Denumirea bunurilor mobile,  
descriere, stare de uzură, semne particulare 

de identificare 

Cantitatea Valoarea estimativă 
(exclusiv TVA) 

- lei - 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   TOTAL: 
 

 
 

Conducătorul organului fiscal local,   Contribuabilul sau persoana majoră cu care locuieşte 
 

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

 
 
 

1.…………………………………….. 
(semnătura martorului) 

2.…………………………………….. 
(semnătura martorului) 

3.…………………………………….. 
(semnătura martorului) 

 
 

 


