
 

 
COMPARTIMENTUL TAXE �I IMPOZITE 

Codul de identificare fiscal�: 2843213       Nr. ........../..................../20…. 
 
 
 

ADRES�  
de înfiin�are a popririi 

 

 

Numele �i prenumele/denumirea debitorului: ......................................................................................................... 
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ .............................., jude�ul ............................................, codul po�tal ..................., 

municipiul/ora�ul/comuna......................................., satul/sectorul .........................., str. ........................................................., 
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........  

Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pa�aport seria ...... nr. .............., C.I.F.*) 
..............................................., tel./fax.................................., e-mail ............................................................. 
 
 În baza art.149 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se înfiin�eaz� de îndat�, poprirea asupra veniturilor �i disponibilit��ilor b�ne�ti în lei 
�i în valut�, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, prezente �i viitoare, de�inute �i/sau datorate de dv. cu 
orice titlu, debitorului urm�rit1)................................................................................................................................................... 
.………...............................................................................................................................................................conform titlului 
executoriu emis de …………………………………............…….................................................., anexat în copie certificat�. 
 Sumele vor fi re�inute �i virate în conturile deschise la unitatea de trezorerie �i contabilitate public� 
……………………………………………………………..……………...................................................dup� cum urmeaz�: 
 
 

 
Natura obliga�iei fiscale 2) 

 
Titlul executoriu 

nr./dat�3) 

 

 
Cuantumul sumei 

datorate 
( lei )  

 
Nr. contului bugetar în care 

urmeaz� a se vira 
suma re�inut� 

    
    
    
    

TOTAL    
  

Poprirea se consider� înfiin�at� din momentul primirii adresei de înfiin�are. În acest sens, ave�i obliga�ia s� 
înregistra�i atât ziua, cât �i ora primirii adresei de înfiin�are a popririi. 

Din momentul indisponibiliz�rii, respectiv de la data �i ora primirii prezentei, nu ve�i proceda la transmiterea c�tre 
debitor a veniturilor �i disponibilit��ilor b�ne�ti în lei �i în valut�, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, pân� 
la achitarea integral� a obliga�iilor fiscale, cu excep�ia sumelor necesare pl��ii drepturilor salariale, dac� este cazul. 

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contesta�ie la instan�a judec�toreasc� competent�, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno�tin�� în conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat� în 2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Potrivit dispozi�iilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat� în 2007, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, când urmeaz� s� se ia m�suri de executare silit�, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
 
 

Conduc�torul organului fiscal local, 
 

L.S.………………………………… 
(prenumele, numele �i semn�tura) 

                                                 
*)  Se va completa: codul de identificare fiscal� (codul numeric personal, num�rul de identificare fiscal�, dup� caz); etc. 
1) Numele �i prenumele/denumirea �i domiciliul fiscal; codul de identificare fiscal�( codul numeric personal, num�rul de identificare fiscal�, codul de înregistrare fiscal� sau 
codul unic de înregistrare, dup� caz); alte date de identificare a debitorului urm�rit;  
2) Se va preciza denumirea crean�ei fiscale principale: impozit, tax�, amend� sau alt� sum� ori a crean�ei fiscale accesorii. 
3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate num�rul �i data emiterii. 

R  O  M  Â  N  I  A  
J  U  D  E  �  U  L     P  R  A  H  O  V  A  

C  O  M  U  N  A  
F  I  L  I  P  E  �  T  I  I     D  E     P  �  D  U  R  E  

Jud. Prahova, com. Filipe�tii de P�dure, str. Valea Rea, nr. 343, tel. 0244/38.68.01, fax 0244/38.60.94, e-mail: primariafp@gmail.com  

Anexa nr. 53 
Model 2009 ITL 078 


