
 

 I�F�R�ATII GE�ERA�E 

 

 

Executarea silita a creantelor fiscale se realizeaza in 

baza codului de procedura fiscala (legea 207/2015). 

 

ART. 163 Dispoziții privind efectuarea plății 

(1) Plățile către organul fiscal se efectuează prin intermediul  

• băncilor,  
• trezoreriilor  
• al altor instituții autorizate să deruleze operațiuni de plată. 



(11) ….. momentul plăţii este: 

a) în cazul plăţilor în numerar, data înscrisă în documentul de plată ; 

b) în cazul plăţilor în numerar efectuate la terminale şi echipamente de plată …  
data înscrisă în documentul de plată eliberat de terminalele sau echipamentele 
respective; 

c) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, data poştei, înscrisă pe mandatul 
poştal.; 

d) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, … data la care băncile 

debitează contul persoanei care efectuează plata ….; 

e) în cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la care a 

fost efectuată tranzacţia, …. 

 

ART. 165 Ordinea stingerii obligațiilor fiscale 

(1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită 
nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală 
pe care o indică debitorul, potrivit legii, ….., în următoarea ordine: 

a) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile 
fiscale accesorii, în ordinea vechimii; 

b) obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului. 

  

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale 
administrate de organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de 
proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu 

prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în 
ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală.  



Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită 

 

în cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, 
organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acțiuni de 
executare silită. 

Organul fiscal care administrează creanțe fiscale este abilitat să ducă la 

îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită. 

 

ART. 223 Executorii fiscali 

(1) Executarea silită se face de organul de executare silită competent prin 
intermediul executorilor fiscali. Aceștia trebuie să dețină o legitimație de serviciu pe 
care trebuie să o prezinte în exercitarea activității. 

  (3) în scopul efectuării executării silite, executorii fiscali pot: 

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în 
alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau 
valorilor care pot fi executate silit, precum și să analizeze evidența contabilă a 

debitorului în scopul identificării terților care datorează sau dețin în păstrare 
venituri ori bunuri ale debitorului; 

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale 

debitorului, persoană fizică, precum și să cerceteze toate locurile în care acesta își 
păstrează bunurile; 

c) să solicite și să cerceteze orice document sau element material care poate 
constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului; 

d) să aplice sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal; 

e) să constate contravenții și să aplice sancțiuni potrivit legii. 

(4) Executorul fiscal poate intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau 

reședința unei persoane fizice, cu consimțământul acesteia, iar în caz de refuz, 



organul de executare silită cere autorizarea instanței judecătorești competente 
potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, republicat. 

(5) Accesul executorului fiscal în locuință, în incinta de afaceri sau în orice altă 
încăpere a debitorului, persoană fizică sau juridică, se poate efectua între orele 6,00 
- 20,00, în orice zi lucrătoare. Executarea începută poate continua în aceeași zi sau 
în zilele următoare. în cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor 
bunuri, accesul în încăperile debitorului poate avea loc și la alte ore decât cele 
menționate, precum și în zilele nelucrătoare, în baza autorizației prevăzute la alin. 
(4). 

(6) în absența debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre 
încăperile prevăzute la alin. (3), executorul fiscal poate să pătrundă în acestea în 
prezența unui reprezentant al poliției ori al jandarmeriei sau a altui agent al forței 
publice și a doi martori majori, fiind aplicabile prevederile alin. (4) și (5). 

 

 

ART. 230 Somația 

(1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 
15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul sau nu se notifică organul 
fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile 

de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis 
de organul de executare silită. 

 

 

 

 



P�PRIREA 

ART. 236 Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor 

 

 

(1)  Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând 
venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri 
mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe 
persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor 
raporturi juridice existente. 

(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice 
se înființează de către organul de executare silită, printr-o adresă care se comunică 
terțului poprit, ……  și cu înștiințarea debitorului despre înființarea popririi. 

(6) Poprirea nu este supusă validării. 

 

 

 

 

 

 



EXECUTAREA SIITA ��BIIARA 

SI I��BIIARA  

ART. 238 Executarea silită a bunurilor mobile 

(1) Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepțiile 
prevăzute de lege 

 

ART. 242 Executarea silită a bunurilor imobile 

(1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului.... În 
situaţia în care debitorul deţine bunuri în proprietate comună cu alte persoane, 
executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma 
partajului judiciar, respectiv asupra sultei. 

(6) Sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile în temeiul alin. (5) constituie 
ipotecă legală. 

 

ART. 247 Modalități de valorificare a bunurilor sechestrate 

(1) în cazul în care creanța fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile de la data 
încheierii procesului-verbal de sechestru, se procedează, fără efectuarea altei 
formalități, la valorificarea bunurilor sechestrate, cu excepția situațiilor în care, 
potrivit legii, s-a dispus desființarea sechestrului sau suspendarea executării silite. 



(2) Pentru a realiza executarea silită cu rezultate cât mai avantajoase, ținând 
seama atât de interesul legitim și imediat al creditorului, cât și de drepturile și 
obligațiile debitorului urmărit, organul de executare silită procedează la valorificarea 
bunurilor sechestrate în una dintre modalitățile prevăzute de dispozițiile legale în 
vigoare și care, față de datele concrete ale cauzei, se dovedesc a fi mai eficiente. 

(3) în sensul alin. (2) organul de executare silită competent procedează la 
valorificarea bunurilor sechestrate prin: 

a) înțelegerea părților; 

b) vânzare în regim de consignație a bunurilor mobile; 

c) vânzare directă; 

d) vânzare la licitaţie, inclusiv prin mijloace electronice; 

e) alte modalități admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de 
licitații, agenții imobiliare sau societăți de brokeraj, după caz. 

ART. 256 Cheltuieli de executare silită 

(1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în 
sarcina debitorului. 

 


