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Articolul 230 
Somaţia 

(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. 

La data de 20-01-2019 Alineatul (1) din Articolul 230 , Sectiunea 1 , Capitolul 
VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 30 
din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 

(2) Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: numărul 
dosarului de executare, suma pentru care se începe executarea silită, termenul în care 
cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, indicarea 
consecinţelor nerespectării acesteia, precum şi posibilitatea de a intra într-o procedură de 
mediere. 

La data de 20-01-2019 Alineatul (2) din Articolul 230 , Sectiunea 1 , Capitolul 
VIII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 30 
din 10 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019 

(3) În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la 
autorităţi sau instituţii publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume 
ori de câte ori, ulterior comunicării somaţiei, se depune la organul fiscal un document 
eliberat de autoritatea sau instituţia publică respectivă prin care se certifică că sumele 
sunt certe, lichide şi exigibile. Prevederile art. 236 se aplică în mod corespunzător. 

(4) Nu sunt considerate sume exigibile şi nu sunt aplicabile prevederile alin. (3) sumelor 
aflate în litigiu. 

(5) În cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) a fost depus ulterior luării unor 
măsuri de executare silită potrivit prezentului cod, aceste măsuri se ridică după aplicarea 
măsurii popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituţia publică, 
în limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevăzut la art. 227 alin. (1). 

(6) În cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) a fost depus ulterior stingerii 
sumelor pentru care s-a început executarea silită, acesta se ia în considerare pentru 
următoarele executări silite. 

(7) Urmărirea imobilului, în baza somaţiei prevăzute la alin. (1), se notează la cererea 
organului fiscal în cartea funciară, asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de 
modalitatea dreptului de proprietate, respectiv proprietate exclusivă, devălmăşie sau 
coproprietate. 
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La data de 03-09-2017 Articolul 230 din Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul VII a 
fost completat de Punctul 81, Articolul I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017 

http://www.legistm.ro
http://www.legistm.ro

