
      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
ORDINUL nr. ..........             

 
pentru aprobarea modelelor formularelor  "Referat justificativ de prelungire a 
termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi "Decizie de prelungire a 

termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii"  
 

    
    Având în vedere dispoziţiile art. 213 alin.(7),  art. 342 alin. (1) şi ale art. 352 
alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 

Art. 1 Se aprobă modelele, modul de utilizare şi de păstrare ale 
următoarelor formulare: 

 1. "Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a 
măsurilor asigurătorii", prevăzut în Anexa nr. 1; 

 2. "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii" prevăzută în Anexa nr. 2; 

 Art. 2 "Referatul justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a 
măsurilor asigurătorii", prevazut la art.1 pct.1, se întocmeşte de către organul de 
control/organul de executare, după caz, şi stă la baza emiterii "Deciziei de 
prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii". 
 Art.3 "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii" prevazuta la art.1 pct.2, se întocmeşte de către organul de 
control/organul de executare, după caz, în cazuri excepţionale, când s-a 
constatat existenţa unor motive ce conduc la prelungirea termenului de 
valabilitate a măsurilor asigurătorii. 
 Art.4 Organul de control/executare, după caz, va transmite în aceeaşi zi 
sau cel târziu în ziua următoare proiectul "Referatului justificativ de prelungire a 
termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", precum şi proiectul "Deciziei 
de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii", în vederea 
aprobării de către conducătorul organului fiscal respectiv, directorul general în 
cazul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, şeful de 
administraţie în cazul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii de 
administraţie în cazul administraţiilor sectoarelor 1 - 6 ale finanţelor publice şi  



şefii de administraţie în cazul  Administraţiilor fiscale pentru contribuabili mijlocii 
din cadrul Direcţiilor Generale Regionale a Finanţelor Publice . 

 Art.5 Aprobarea proiectului "Referatului justificativ de prelungire a 
termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi a proiectului "Deciziei de 
prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" se va realiza de 
către conducătorul organului fiscal în termen de cel mult două zile de la primirea 
acestora. Dupa aprobare, un exemplar al "Referatului justificativ de prelungire a 
termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi un exemplar al "Deciziei de 
prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" se vor comunica 
organului de control. 

 Art.6 "Decizia de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor 
asigurătorii", după aprobarea aceasteia, va fi comunicată debitorului în aceeaşi zi 
sau cel târziu în ziua următoare de către organul de executare împreună cu 
organul de control, după caz, dispoziţiile art. 47 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-
se în mod corespunzător. 

 Art. 7 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 8 Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală a Vămilor, 
Direcţia Generală Control Venituri Persoane Fizice, Direcţia Generală 
Coordonare Inspecţie Fiscală, Direcţia Generală de Reglementare a Colectării 
Creanţelor Bugetare, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili,  
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale 
teritoriale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 
ordin. 

Art. 9  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 


