
    

ANEXA NR.1  
la procedură 

     

  PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
  a titlurilor executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod  necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite 

constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă şi a dosarelor de executare aferente 

 

Încheiat în temeiul art. 24 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, al art. 163 alin. (116) şi art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 

Procedurii de transmitere de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii a titlurilor 

executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului 

finanţelor publice nr.__________/__________ /2018  între: 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/unitatea din subordine care nu are organe de executare silită proprii ____________________, cu sediul în                   

localitatea ____________________, str. ____________________ nr. _____, judeţul ____________________, având codul de identificare fiscală nr. _______________,                

în calitate de predător,     

 

şi 

   

Direcţia generală regională a finanţelor publice ____________________ prin administraţiile judeţene ale finanţelor publice/administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor 

publice/serviciile fiscale municipale/serviciile fiscale orăşeneşti/serviciile fiscale comunale ____________________, cu sediul în localitatea ____________________,                   

str. ____________________ nr. _____,   judeţul ____________________, având codul de identificare fiscală nr. ____________________, în calitate de primitor. 

 
 

┌────┬───────────┬───┬──────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┬────┐ 

│    │           │   │          │Denumirea        │          │Bugetul la│         │                        │    │ 

│    │           │   │          │creanţei înscrise│Soldul    │care se   │         │                        │    │ 

│    │           │   │Nr. şi    │în titlul        │creanţei  │face venit│Nr.      │Măsuri de executare     │Obs.│ 

│Nr. │Numele şi  │   │data      │executoriu şi    │înscrise  │soldul    │dosarului│silită                  │    │ 

│crt.│prenumele  │CNP│titlului  │cuantumul        │în titlul │creanţei  │de       │                        │    │ 

│    │debitorului│   │executoriu│acesteia         │executoriu│înscrise  │executare│                        │    │ 

│    │           │   │          ├─────────┬───────┤la data   │în titlul │         ├────┬───┬────┬──────────┼────┤ 

│    │           │   │          │Denumirea│Cuantum│predării  │executoriu│         │Tip*│Nr.│Data│Confirmare│    │ 

│    │           │   │          │creanţei │       │          │          │         │    │   │    │de primire│    │ 

├────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼────┼───┼────┼──────────┼────┤ 

├────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼────┼───┼────┼──────────┼────┤ 

├────┴───────────┴───┴──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼────┼───┼────┼──────────┼────┤ 

│TOTAL                          │         │       │          │          │         │    │   │    │          │    │ 

└───────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴────┴───┴────┴──────────┴────┘ 

 

   * Se va menţiona tipul măsurii de executare silită întreprinse: somaţie, poprire, sechestru. 

   Prezentul proces-verbal de predare-primire s-a încheiat astăzi, …………… , în două exemplare originale, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare 

parte. 

  

         Predător,                       Primitor, 

 

             _______________               _______________ 

 



ANEXA NR.2  
la procedură 

 

 

Către, 

   ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   (Direcţia generală regională a finanţelor publice ………………. prin administraţiile judeţene ale finanţelor publice/administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor 

publice/serviciile fiscale municipale/serviciile fiscale orăşeneşti/serviciile fiscale comunale) 

 

În temeiul art. 24 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi 

completările ulterioare, al art. 163 alin. (116) şi art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

Procedurii de transmitere de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii a titlurilor 

executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului 

finanţelor publice nr.__________/__________ /2018, vă transmitem titlul executoriu nr. __________ din data de __________ pentru debitorul _________________________,   

CNP _______________, domiciliat(ă) în localitatea _________________________, strada _______________ nr. _____, bloc _____, scara _____, etaj _____, apartament _____, 

judeţ _________________________ însoţit de confirmarea de primire a acestuia de către debitor. 

 

   Vă rugăm să ne confirmaţi preluarea debitului în executare silită pentru suma menţionată, înscrisă în coloana 2. 

 
┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐ 

│    │          │          │           │Bugetul la │ 

│    │          │          │           │care se    │ 

│    │Denumirea │Cuantumul │Valoarea   │face venit │ 

│    │creanţei  │creanţei  │creanţei   │creanţa    │ 

│Nr. │înscrise  │înscrise  │pentru care│înscrisă în│ 

│crt.│în titlul │în titlul │se solicită│titlul     │ 

│    │executoriu│executoriu│recuperarea│executoriu │ 

│    │          │          │           │pentru care│ 

│    │          │          │           │se solicită│ 

│    │          │          │           │recuperarea│ 

├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ 

│0   │1         │2         │3          │4          │ 

├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤ 

│1.  │          │          │           │           │ 

└────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘ 

 

   Ataşăm prezentei: 

 Titlul executoriu, în copie; 

 Confirmare de primire (AR), în copie; 

 Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate (dacă este cazul). 

 

   

Conducătorul instituţiei, 

 

____________________ 

 

 

 



ANEXA NR.3 
la procedură 

 

     

Către 

  Domnul/Doamna ________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Adresa ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  Referitor la: soldul debitului la data de __________, în sumă de __________ lei rămas de recuperat potrivit titlului executoriu                                                     

reprezentat de ______________________________. 

 

 

   Subscrisa Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/unitatea din subordine care nu are organe de executare silită proprii____________________,              

prin reprezentanul său legal, în temeiul art. 13 din Procedura de transmitere de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care 

nu au organe de executare silită proprii a titlurilor executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele  acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, precum şi orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă aprobată prin Ordinul 

ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr.__________/__________ /2018, prin prezenta 

 

 

NOTIFICARE 

 

 Vă aducem la cunoştinţă că soldul debitului în sumă de _______________ lei rămas de recuperat potrivit titlului executoriu reprezentat de 

______________________________, a fost transmis către ______________________________________________________________________________________________ 

(se va completa denumirea organului fiscal central), în vederea recuperării potrivit Codului de procedură fiscală, componenţa acestuia fiind următoarea: 

 
┌────┬─────────┬─────────┬─────────────┐ 

│    │         │         │Bugetul la   │ 

│    │         │Soldul   │care se face │ 

│Nr. │Denumirea│creanţei │venit soldul │ 

│crt.│creanţei │la data  │creanţei     │ 

│    │         │de ...   │înscrise în  │ 

│    │         │         │titlul       │ 

│    │         │         │executoriu   │ 

├────┼─────────┼─────────┼─────────────┤ 

│0   │1        │2        │3            │ 

├────┼─────────┼─────────┼─────────────┤ 

└────┴─────────┴─────────┴─────────────┘ 

 

 

 Ulterior primirii prezentei notificări, orice plată pe care o veţi efectua în vederea achitării obligaţiilor mai sus menţionate urmează a fi virată în                                             

contul ______________________________, deschis pe codul de identificare fiscală, la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central care administrează 

creanţele dumneavoastră. 

 

 

Conducătorul instituţiei, 

 

____________________ 

 

 

 



ANEXA NR.4 
la procedură 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
  a titlurilor executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod  necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite 

constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă şi a dosarelor de executare aferente 

 

Încheiat în temeiul art. 24 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi  

completările ulterioare, al art. 163 alin. (116) şi art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 

Procedurii de transmitere de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi unităţile din subordinea acesteia care nu au organe de executare silită proprii a titlurilor 

executorii prin care sunt individualizate creanţele reprezentând sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi orice alte debite constituite la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind din contribuţia asiguratorie pentru muncă, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului 

finanţelor publice nr.__________/__________ /2018  între: 

 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/unitatea din subordine care nu are organe de executare silită proprii ____________________, cu sediul în                   

localitatea ____________________, str. ____________________ nr. _____, judeţul ____________________, având codul de identificare fiscală nr. _______________,                

în calitate de predător,     

 

şi 

   

Direcţia generală regională a finanţelor publice ____________________ prin administraţiile judeţene ale finanţelor publice/administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor 

publice/serviciile fiscale municipale/serviciile fiscale orăşeneşti/serviciile fiscale comunale ____________________, cu sediul în localitatea ____________________,                   

str. ____________________ nr. _____,   judeţul ____________________, având codul de identificare fiscală nr. ____________________, în calitate de primitor. 

 
 

┌────┬───────────┬───┬──────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┬─────────────────┬────┐ 

│    │           │   │          │Denumirea        │          │Bugetul la│         │                        │                 │    │ 

│    │           │   │          │creanţei înscrise│Soldul    │care se   │         │                        │Confirmare       │    │ 

│    │           │   │Nr. şi    │în titlul        │creanţei  │face venit│Nr.      │Măsuri de executare     │de primire a     │    │ 

│Nr. │Numele şi  │   │data      │executoriu       │înscrise  │soldul    │dosarului│silită                  │procesului-verbal│    │ 

│crt.│prenumele  │CNP│titlului  │şi cuantumul     │în titlul │creanţei  │de       │                        │de declarare     │Obs.│ 

│    │debitorului│   │executoriu│acesteia         │executoriu│înscrise  │executare│                        │a stării de      │    │ 

│    │           │   │          ├─────────┬───────┤la data   │în titlul │         ├────┬───┬────┬──────────┤insolvabilitate  │    │ 

│    │           │   │          │Denumirea│Cuantum│predării  │executoriu│         │Tip*│Nr.│Data│Confirmare│                 │    │ 

│    │           │   │          │creanţei │       │          │          │         │    │   │    │de primire│                 │    │ 

├────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼────┼───┼────┼──────────┼─────────────────┼────┤ 

├────┼───────────┼───┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼────┼───┼────┼──────────┼─────────────────┼────┤ 

├────┴───────────┴───┴──────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────┼────┼───┼────┼──────────┼─────────────────┼────┤ 

│TOTAL                          │         │       │          │          │         │    │   │    │          │                 │    │ 

└───────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────┴────┴───┴────┴──────────┴─────────────────┴────┘ 

 

   * Se va menţiona tipul măsurii de executare silită întreprinse: somaţie, poprire, sechestru. 

   Prezentul proces-verbal de predare-primire s-a încheiat astăzi, …………… , în două exemplare originale, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare 

parte. 

  

         Predător,                       Primitor, 

 

             _______________               _______________ 

 

 


