MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 798/11.X.2016
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea
de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale
in temeiul prevederilor art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completă riie

Regionale

Finanţelor

ulterioare, al avizului Ministerului

prevederilor art. 12 alin. (7) din
şi Administra~ei

Hotărârea

Publice, cu

Publice comunicat prin Adresa nr. 713.849 din 19 septembrie 2016

Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea

modificările şi completările
dezvoltării

viceprim-ministrul, ministrul

regionale

Nr.

publice, emite

următorul

şi

al

Dezvoltării

ordin:

venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-21*),
care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum
urmează:

Denumirea

anexă

Ministerului

ulterioare,

şi administraţiei

Art. 1. - (1) Se aprobă următoarele formulare tipizate
pentru desfăşurarea activităţii de stabilire a impozitelor şi taxelor
locale de către organele fiscale locale, precum şi a altor

şi funcţionarea

Model

1

Proces-verbal

Model 2016 ITL 055

2

Raport de inspecţie fiscală

Model 2016 ITL 056

3

Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

Model 2016 ITL 057

4

Proces-verbal privind cheltuielile de executare

5

Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

6

Cerere pentru eliberarea

autorizaţiei

7

Autorizaţie

excavări

8

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin
cablu

de foraje sau

silită

de foraje sau

Model 2016 ITL 058

excavări

Model 2016 ITL 059
Model 2016 ITL 060
Model 2016 ITL 061

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare,
gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

Model 2016 ITL 063

10

Declaraţie

Model 2016 ITL 064

11

Proces-verbal de sechestru

asigurător

pentru bunuri mobile

Model 2016 ITL 065

12

Proces-verbal de sechestru

asigurător

pentru bunuri imobile

Model 2016 ITL 066

13

Proces-verbal de

licitaţie

pentru bunuri mobile

Model 2016 ITL 067

14

Proces-verbal de

licitaţie

pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile

Model 2016 ITL 068

15

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile sechestrate

9

16
17
18

Autorizaţie

Model 2016 ITL 062

privind valoarea

reală

a

lucrărilor

executate în baza autorizaţiei de construire

Proces-verbal pentru trecerea Tn proprietatea
silite

publică

Model 2016 ITL 069

a statului a bunurilor imobile supuse

executării

Proces-verbal de transfer al

obligaţiilor fiscale

Tnregistrate de debitorul declarat insolvabil

Anexă

certificat de atestare fiscală privind verificarea
nerambursabile
obligaţiile

19

Decizie referitoare la

20

Proces-verbal de

21

Proces-verbal de constatare

scădere

din

fiscale accesorii

evidenţă

şi

eligibilităţii solicitanţilor

a

*)Anexele nr. 1-21 sunt reproduse Tn facsimil.

stării

Model 2016 ITL 071
Model 2016 ITL 072
Model 2016 ITL 073

obligaţiilor fiscale

declarare a

de fonduri exteme

Model 2016 ITL 070

de insolvabilitate

Model 2016 ITL 074
Model 2016 ITL 075
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(2) Tipizatele utilizate de către organele fiscale locale se
cum urmează:
a) "Model 2016" reprezintă anuiTncepând cu care acestea

codifică după

se

utilizează;

b) grupa de litere .ITL" reprezintă acronimul de la impozite şi
taxe locale;
c) cifrele .055--{)75" reprezintă elementele de identificare ale
fiecărui formular tipizat.
(3) Codificarea altor tipizate utilizate de către organele fiscale
locale în activitatea de stabilire, constatare, impunere, control
fiscal, încasare, urmărire şi executare silită se realizează potrivit
prevederilor alin. (2).
Art. 2.- (1) Formularele prevăzute la art. 1 şi în anexele
nr. 1-21 reprezintă modele-cadru şi pot fi completate cu
informaţii specifice fiecărui organ fiscal local, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi complatărila ulterioara, şi ala Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi complatărila
ulterioare.
(2) Organele fiscale locale, Tn condiţii de autonomie locală şi
de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea
formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând
sistemele informatice proprii.
(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie
vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina

ministrul

Bucureşti,

Nr. 2.594.

26 septembrie 2016.

respectivă, astfel Tncăt acestea să poată fi consultata şi
imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice
proprii.
(4) Organele fiscale locale vor pune gratuit la dispoziţia
contribuabililor formularele necesare indeplinirii obligaţiilor ce le
revin Tn baza titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 3. -Organele fiscale locale gestionează informaţiile din
formularele prevăzute la art. 1 depuse de contribuabili, pentru
îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege.
Art. 4. - Cheltuielile ocazionale de achiziţionarea sau
imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, după caz, a
formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale
ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, respectiv ala judeţelor, după caz.
Art. 5. - Tipizatala aflate 1n stocul organelor fiscale, după
intrarea 1n vigoare a prezentului ordin, sa utilizează, adaptata
corespunzător, până la epuizare.
Art. 6. - Tipizalele prevăzute la art. 1 înlocuiesc tipizatele
utilizate anterior de organele fiscale locale, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 5 din prezentul ordin.
Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea 1.

Viceprim-ministru,
regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dineu

dezvoltării
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ANEXANr.1

Stema unităpi
administrativteritoriale

ROMÂNIA
ComunaiOrBfuVMuoiclpiuVsectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Model2016 ITL 055

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr......... .J ....../20 ... .

Nr........... J ..... J2fJ ..•.

CodSJRUTA

Codul de idaltificale fiscali: •...••...••..••......••
Adresă/Cont

mAN!tel/fax/e-mail

PROCES-VERBAL')
Incheiat astăzi ......... hma ................. 20 .... ora ...... .
Subsemnaţii ................................................................................................................... 2), avind funcţia de
..............................................tn cadrul ......................................................................• in baza titlului VI din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu legitimaţia de serviciu m .
...................................... ~i cu Ordinele de serviciu nr.......... .!............ şi nr....... .. .!.. .......... am. efectuat, 1'n perioada
................................ , un control inopinat /constatare la faţa locului, în vederea .............................................................. .

...................................................................................................... .....................................................................''Ia. ..................
;;;;··;i;;;;;i~ili;;J·fi~~;;i··;;;-·"RoM'ANiAi:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;·j;;;i;i··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··~;;;M··~~~··::::::::::::::::::::::.
municipiul/oraşul/comuna ..... ..... ..... ........................................................................ satul/sectorul ................................................. ,

str. .. ............................................................................... , nr. .. ...... , bl. .......... , se. ....... , et. . ..... , ap ........ , identificat prin
B.I./C.IJC.I.P./Paşaport seria ............ nr.................. , C.I.F''............................................................. , tel ............................................... .

fax. ................................................. , e-mail .............................................................................................................. .
Controlul
s-a
desfăşurat
la
.................................................................................................. ..

"

············~irib~~biitd'~·~·;q;~t;t"&;'.':::·:::·:::·:::·::·.·:::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::·.·:::·:::·:::·::·.·::::::::::::::::::::::&j~"~'~;;ii~i~·~
Urmare controlului efectuat/constatării la faţa locului, au rezultat unnătoarele: (constatări, consecinţe, responsabilităţi, măsuri
dispuse):

1. Descrierea faptei
2. Prevederile legale încălcate:
3.

Consecinţe:

4. Susţin.erile contribuabilului/plătitorului, ale experţilor sau ale altor persoane care au participat la efectuarea constatării:

5. Alte menţiuni considerate relevante:
6. Măsuri dispuse:

La finalizarea controlului au fost restituite toate actele şi documentele puse la dispoziţia reprezentanţilor organului fiscallocal,
celor reţinute pentm care s-a întocmit proces-verbal de reţinere/restituire de inscrisuri.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit in ....... exemplare, înregistrate in Registrul unic de control sub nr........................ ,
din care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar ...... exemplare au fost luate de reprezentanţii organului fiscallocal.

w

excepţia

Reprezentanţi

organ fiscallocal,

Reprezentant legal,

L.S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-······

(prenumele, numele,

funcţia

,tsemniltura)

(prenumele, numele, funcţia ,1 semnitura)

(prenumele, numele ,tsemniltura)
Experţi/alte

persoane participante

(prenumele, numele '1 &emn.ltora)

l)

Se va intocmi numai Jn cazul controalelor inopinate sau Jn cazul constatArii la :!$locului (art. 65 şi 135 din Legea or. 20712015). Nu. arc ca rezultat Jntoemirea deciziei de

impunere. Se lllllru:8d la Raportul de illlpe:ctie fiscali;
!) Pnmlllll8l8 şi llliiilfllfl peraoanelor din cadrul org&llfllm fiscale locale;

Dommrirea I:IKaCiă a taln!ltk:ii ti perioada BUpUSă controluluiiOODStatirii la faţa looului;
f.l Se va completa: codul dt: ideDii1icare fi&cali (codul ~e personal,. mDDiirol de ideDii1icare liseali, codul de IDregiHtrare :liacali sau codul unie dt: toregistrare, dupi caz)
5) Se va preciza adresa la oare s-a d&lsllşurat controlul, precum şi modul (proprietat&lehirier'altelfl) şi tipul de c!eţinme al spaţiului (punet d&llueru, !11Wlll9ali, suhunitate, o altă
3)

~;

PrenWIW, Ill1IIle, CNP.
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ANEXANr.2

Stema unităţii
teritoriale

CodSIRUTA
Codul de idenlifu:are fiscală;

Model2016 ITL 056

ROMÂNIA
Comuna/Ol11fui/Munlclplullsectorul

administrativ-

Denumirea compartimentului de specialitate
Nr.......... ./ ...... /20 ..... .

••••••••••••........•••

Adresă/Cont ffiAN/teVfax/e-mail

Aprobat,
organ fiscallocal,
L.S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conducător

(prenumele, mumele 1J1 1emnltara)

RAPORT DE INSPECŢIE FISCALĂ
incheiat la data de ..........................
CAPITOLUL 1- Date despre inspecţia fiscală şi contribuabil
Subsemnaţii
................................................................................................................... 1l,
având funcJia de ....................................................... In cadrul ........................................................... ,
In baza titlului VI din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu
legitimaţia de serviciu nr.......... şi cu Ordinele de serviciu nr.......... ./ ............ şi nr......... .! ............ , am efectuat,
în. perioada ................................ , un control ............................................................. , în vederea..................................... .

........................................................................................................................................................................... 2)

la ......................................................................................................................, cu domiciliul fiscal in
ROMÂNW......................................... ,judeţul ......................................................, codul poştal ......................... , municipiul/
oraşuVcomuna

..................................... satuVsectorul ............................, str............................................................................,

nr.......... , bl. ..........., se ......... , et........ , ap ......... , identificat prin B.I./C.IJC.I.P ./Paşaport seria ........... nr................,
C.I.F. 3) ••••••••••••••••••••••••••••••• ,tel: ................................ fax: .............................. , e-mail ............................................... .
codul CAEN al activităţii principale: ........................... , contul bancar .................................................................................... .
Contribuabilul a fost lnştiinţat de Inceperea inspecJiei fiscale prin Avizul de inspecţie fiscală .............. ./ ............ .
Numărul şi data acordului de amănare, precum şi noua dată de incepere a inspecţiei fiscale (dacă este cazul):
Inspecţia fiscală

Perioada supusă

a fost înregistrată in Registrul Unic de Control, la poziţia .............. .!............................ ..
ftscale:

inspecţiei

D ................................................................................ conform avizului de

inspecţie fiscală;

D ................................................................................ , pentru următoarele motive..................................................... .
...................................................................................................................................................................................................4)

Controlul s-a desfăşurat la ..................................................................................................... .
5)

Contribuabilul este reprezentat de ...........................................................................................................,
........................................................... ~.in calitate de ................................................................... .
Obiectul inspecţiei fiscale:
D verificarea bazelor de impunere;
D verificarea realităţii declaraţiilor fiscale in corelaţie cu datele din evidenţa contabilă, registrele societăţii sau
orice alte documente justificative existente in societate ori obţinute prin controale incrucişate, precwn şi cu alte declaraţii
depuse In cooformitate cu legile speciale;
D verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabil;
D verificarea respectării prevederilor legislaţiei fiscale

şi

contabile;

D stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, precum şi a accesoriilor aferente acestora;
D altele: ............................................................................................................................................................... .
fiscale care fac obiectul inspecţiei fiscale sunt următoarele :

Obligaţiile

şi

Ultima inspecţie fiscală: a fost consemnată prin Actul de control.. ................ din data de ................................ .
s-a efectuat pentru perioada ................................................... .

1l Pn.:murwle

p IUllllele pen~OIIIlelor din cadrul QrSllllelor :fi..sl.:ah:: locale;
IJcnuminla exacti a n:maticii şi perioada. supusi wntrolului;
'l Se va compl~: codul de identifi.clll't fiscBli (codulllUlllCrie perso.DDI, lll1DIIruJ. de idc:ntifieare fiseali, eodul de fllregistrare fise1111 sau codul unic de Jmegistrare. dupi eaz);
4) Se va oomplets. In eazuJ. Jn eare veri:fic::BrCa 11t fBoe pentru o perioadl diferiti de cea din avizul de inspectie ftscalA, pliD Inscrierea perioadei verificate efectiv;
.IJ Se va preciza adresa la care 1-a delfiişurat oootrolu1, precum 'i modu1 (lnoprietm/chirie'altele) şi tipul de deţinere al spaţiului (punct de lucru, sucursa.ll, subunitate, o alti
~-);
Prenume" lliDDC, CNP.
2)
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CAPITOLUL II - Constatiri
1. Constatirlli1Cale (se completează pentru fiecare

obligaţie fiscală verificată):

A. Informaţii despre obligajla liiCaiA:
- denumirea obligaţiei fiscale;
- perioada supusă inspecţiei fiscale;
- prezentarea procedurii de con1rol utilizate. In cazul verificării prin sondaj, selectarea documentelor şi a
operaţiunilor semnificative se apreciază de organul de inspecţie fiscală în funcţie de natura activităţii contribuabilului;
- filcilităţile fiscale (scotiri, reduceri, ajutor de stat, subvenţii) de care a beneficiat contribusbilul în perioada
supusă inspecţiei

fiscale şi modul de respectare a acestora.

B. Baza de impunere
a) În cazul în care se constată aspecte care modifică baza de i:mpunere, se vor menţiona:
- elementele identificate in activitatea contribuabilului care au influenţat baza de impunere;
- puoctul de vedere al inspecjiei fiscale fuţă de interpretarea contribusbilului;
- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept şi temeiul legal pentru modificarea bazei de
irnpunere;
- modul de calcul al bazei impozabile şi stabilirea eventualelor diferenţe, precum şi calculul impozitului, taxei sau
al contribuţiei stabilite suplimentar. Pentru obligajiile fiscale pentru care legea prevede dreptul contribusbilului de a
efectua deduceri/reduceri se va verifica modul de exercitare a acestui drept şi corectitudinea calculului sumei deduse;
- calculul obligaţiilor fiscale accesorii la difurenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite de inspecţia fiscală;
- stabilirea responsabilităţilor pen1ru aplicarea sau determinarea eronată a bazei impozabile şi efectuarea de
propuneri pentru sancţionare conform prevederilor legale, acolo unde este cazul.
b) În cazul in care baza de impunere nu se modifică, se va menţiona acest lucru. În această situaţie se vor prezenta
următoarele:

- perioadele efectiv verificate;
- documentele care au stat la baza concluziei că obligaţia

fiscală

este corect determinată.

2. Alte constatări

3. Discuţia rmală cu contribuabilul
A. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului:
- se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care contribuabilul este înştiinţat despre
data, ora şi locul de desfi!şurare a discuţiei fmale;
- in caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat expres in raport;
- de asemenea, se va prezenta o sinteză a punctului de vedere al contribuabilului pentru fiecare diferenţă de
impozit, taxă, contribuţie.
B. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabUului:
- se va prezenta rezultatul analizei efectuate de echipa de inspecţie fiscală faţă de punctul de vedere al
contribuabilului.
- argumentele orgaoelor de inspecţie fiscală vor fi prezentate pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru
care contribuabilul a prezentat punctul său de vedere.

4. Sinteza constatirllor lnspecţlelliscale
Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie la care s-au calculat diferenţe sau accesorii în sarcina contribuabilului
•
1e m
. tiormatit:
..
se vor Pl ezenta urmatoare
Nr.
Dlllllllllina obllga1k!lllscale
Perloada-penD11care!HID
Obllgatlefilea!A
stabiliti suplimentar
eri
calcalat
de plată
Dela data
PiDI!adsta

--

S.Anexe
Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie verificată, la Raportul de inspecţie fiscală se vor anexa situaţii, tabele,
copii de pe documente, note explicative, necesare susţinerii constatărilor, flin.d parte integrantă din prezentul raport.
Raportul a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contribusbil, unul pentru orgaoele de
pentru orgaoul fiscallocal unde contribusbilul este Iust în evideniă ca plătitor de impozite şi taxe.

inspecţie fiscală şi unul

Avizat,

Întocmit,

Şef compartiment,

(prenumele,. numele

'i

(prenumele, numele, funcţia
semnătura)

fi semnătura)
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ANEXANr.3

Stema unitătii

administrativteritoriale

Model 2016 ITL 057

ROMÂNIA
Comuno/Oraşui!Munlclplul/soetorul

Denumirea compartimentului de specialitate

CodSIRUTA
Codul de idfiJtili<:are fiscală: ••••••••••••........•••
AdresMCont ffiAN/tel!fax/e-mail

Nr.......... .1.....120... .

DECIZIE
de restituire a sumelor de la bugetul local

Prenumele 'i numele/denumirea contribuabilului: ................................................................. .
Date de identificare
Domiciliul t"ucal: ROMÂNIN ............................... , judeţul ............................................ , codul
poştal
................... ,
municipiullomşullcomuna........................................ ,
satul/sectorul
.......................... , str. .................................................................................... , nr. ........ , bl. .......... , se.
....... , et....... , ap ....... ,
1
B.I./C.I./C.LP ./Paşaport
seria
m.
............ ,
C.I.F ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
teL .............................., fax: .............................. , e-mail ............................................................... ..
În temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
ulterioare şi in baza Cererii de restituire m .................... ./.................... , s-a stabilit
cuantumul sumei de restituit, astfel:
şi completările

Suma solicitată la restituire Oei)

Suma compensată" Oei)

Suma aprobată pentru restituire Oei)

Menţiuni

priviud audierea contribuabilului/plătitorului ............. .
Împotriva prezentului inscris se poate introduce contestaţie la organul fiscal competent, in
termen de 45 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă in conformitate cu prevederile art. 268-270
din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

APROBAT,
organ fiscallocal,
L.S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conducător

(prenumde, D11Dlde IJi 1emnihu'a)

ŞefcoDlpartimenţ

ÎntocDliţ
(preniiiiKlle, IUUilele., funeţiB. fllleDlllitur!l)

So va oomplct.a: codul do ideotificarc :lisc:all (codulll11IllCIW personal. numli.rul do idcnti:fiearo :fiscall, t:odul do idcuti:lk:anl fiscall sau codul unW do ~ dupl. caz)
2în conformitate cu prevederile art. 167 dinLegeanr. 20712015 privind Coduldeprocedwt fiscalA, cu.!Dildificlrile şi completlrile ulterioare

1
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ANEXANr.4

Stema unitătii

Model2016 ITL 058

ROMÂNIA

admini-tiv-

Comuno/Oraşui!Munldplullsectorul

teritoriale

Denumirea compartimentului de specialitate

CodSIRIJTA
Codul de idmti1icare fiscală; ••••••••••••..•••••••••
Adresii/Cont ffiAN/teVfax/e-mail

Nr.......... ./... /20 ... .

PROCES-VERBAL
privind cheltuielile de executare silită nr ••••••••••••••••

În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru stingerea creanţelor fiscale în sarcins debitorului 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. . . . . ... . . . . . . . .. . ...... ... .. . . . . . . . .. ... . .. . ........ .. . ....................................... . , cu domiciliul fiscal în ROMÂNIA/
....................................... ,judeţul ................................................................ , codul poştal ................... ,municipiul/
oraşul/comuna.................................. ,

satuVsectorul ........................ , str................................................................. ,

nr......... , bl. .......... ,se ........ , et. ...... , ap ........ ,identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport, seria ........ , m ............... ,
C.I.F2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , teL/fax...................................... , e-mail .......................................... ,
3
Îil baza titlului executoriu m./data ................................................................................................ ,
emis de ..................................................................... , s-a aplicat procedura de executare silită pentru care
s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:
Natura cheltuielilor
de executare

Denumirea documentului justificativ,
numărul şi dată

Suma (lei)

TOTAL
În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu.
împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intruduce contestaţie la înstanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de Ia comunicare sau luare Ia cunoştinţă, în conformitate cu prevedetile art.260261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozi)iilor art. 9 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribusbilului.
fiscală,

Data emiterii ..................... .

1

~
l

Conducitorul organului fiscallocal
L.S ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Executor fiscal

(prenumele. numele fl~emnltora)

(prenumele, numele flsemnltura)

Prenume şi nume /denumire;
Se va completa: codul de idcnti:licare fiscali (codcl numeric personal, numlruJ. de identificare fiscal!. codul de inregistrare fiscali sau codcl unic de imcgisttvc. dupl caz);
În CIIZul în care 1-1111 emis mai IIIIIltc titluri cxccutm:ii IIC vor indica pentru toate numiiruJiji dllhl emiterii.
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ANEXANr.5

Stema unităţii
administrativteritoriale

Model2016 ITL 059

ROMÂNIA
Comuna/Oraşul/Municipiul/sectorul

Denumirea compartimentului do spoclalltato

C<x!SIRUTA
Codul do identificare fiscală: ••••••••••••........•••

Nr.......... ./ ... 120 ... .

Adresă/Cont ffiAN/tel/fax/e-mail

PROCES-VERBAL
privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare slUtă
încheiat astăzi ...... luna ..................... anul ......... orele ..... .

In -eiul art. 259 alin. (6) din Legea m. 20712015 privind Codul do procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulteriosre, pen1ru stingerea creanţelor fiscale faţă do dobitorul1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.........................................................................................cu domiciliul fiscal In ROMÂNW............................................,
judeţul .................................................. , codul poştal ......................... , municipiul/oraşul/comuna .......................................... ,
satul/sectorul ................................. , str................................................................................... , nr......... , bl. .......... , se........,
et....... , ap ........,identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... m ............... , C.I.F2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
tel./fllx......................................... , e-mail .......................................... , In sumă do ........................... .le~
specificate în titlul executoriu nr./data3.••...••.••...•••••....•••••...••.••...••.••...•••••....•••••...••.••...•••••...••••••...•••••...••.••...•••••...••••••...•••••...••.••...•••
••...•••••...••.••...•••••...••••••...•••••...••.••...•••••...••••••...••.••...••.••, enris de .......................................................................................... ,
s-a procedst la aplicarea măsurilor do executsre silită In urma cărora a rezultat suma do .................................... .lei, la data
do ................................. .
S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus
titlurile plină la data lncheierii prezentului proces-verbal, astfel:
Numele sau denumirea
creditorului

Nr.
crt.

Domiciliul
fiscal

Natura creanţei
şi titlul
care o constată

Cuantumul
creanţei

Suma distribuită/
nr. cont

-.iul art. 259 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul do procedură fiscală, cu modificările şi
ulterioare, cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silită, persoanele prezente
formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: .................................................. .

In

completările

Impotriva prezentului Inscris, cel interesat poate introdoce contestaJie la instanta judecătorească compotentă, 1n
termen do 15 zile do la comunicsre sau luare la cunoştinţă, 1n conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015
privind Codul do procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) !it d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, când mmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
Condueătorul

organului fiscallocal

Croditorii prezenţi la distribulro

L.S. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(prea.umele. a.umele ti MDlllitura)

Alte persoane prezente la distribuire
Exeeutor fiscal
(pnmumele, lllliDille fi leiiiDltura)

1

Prenun:lc ,i IIIIDiddenumile;

2

Se va completa: rodul de iderrti:flcare filcall (codulii1JDieric pmonal, numiruJ. de identificare fiscal§. codul de tnregistrare fiscali sau codu1 unic de inregistrare, după caz)

3

In cazul tn care !Hill emis mai multe tithlri. exec:utorii ori/'i !Hill depua mai nrulte titluri, se vor indica pcmtm toate llWill1rul. ti data emiterii;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 798/11.X.2016
ANEXANr. 6

Stema unităţii

administrativreriroriale

Model 2016 ITL 060

ROMÂNIA

Comuno/Ora,ui/Munlclplulfsoctorul
Denumirea eom.partimentului de specialitate

CodSIRUTA
Codul de ideotificare fiscală: ..•.........•••••••••••
Adreoă!Cont illAN/telffaxl!>-mail

Nr.......... .1 •••• 120 ... .

CERERE
pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

DOMNULE PRIMAR,

C.LF. 2

-~~~s.et1llll1~l~a~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::···;;;;···;;;;;.~il~"f'fo:~ ··;~··RaMiNIĂi··::::::::::::::::::::::::::::::::··J;;;j~ţ;_z

.......................................................... , codul poştal ..................... , municipiul/oraşul/comuna..............................................,
satul/sectorul .................................., str. ........................................................................................................ , nr. ........, bl.
.........., se. ....... , et. ...... , ap ........, tel.lj'ax .................................., e-mail ..................................................................... .
reprezentată prin.................................................................................................................................................. 3 în calitate de
proprietar/coproprietar/mandatarlacţionar unic/asociat/administratorrunputernicit cu domiciliul fiscal in ROMÂNW
.................................... , judeţul ....................................................................... , codul po~tal ............................. ,
nrunicipiulloraşullcom.una.......................... , satul/sectorul .................................., str............................................................... ,
nr. ........ , bl. .........., se. ....... , el ...... , ap ........ , ideotificat prin B.l./C.l./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............. ,
C.I.F'.......................................

Nr.
crt.

Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări pentru

Suprafaţa

studii:

m'

1

geotehnicc

2

privind ridicările topografice
privind sondele de gaz
privind sondele de petrol
privind alte excavări
Total suprafaţă

3
4
5

Suprafaţa afectată de exploatările pentru care solicit eliberarea autorizaţiei este de .................... mp, fiind situată in
tarlaua ................................ parcela .................................. sau la adresa ................................................................................. ..

De asemenea, solicit ca perioada de valabilitate a aurorizaţiei să fie de la ................ .J..... .......... .. la

................. ../. ............... .
Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform
legii penale.
Beneficiez de scutire la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavirl, in calitate de

.................................................................. conform documentelor anexate............................................................................. .

Data

Semnătura

1Se completeazl in cazul persoanelor fizice;
1 Se va completa: codnl de identificare fiscală (oodnl numeric personal, tmmirul. de identificare fillcal!, codul de 'Inregistrare fiscaJi sm oodnl unic de 'Inregistrare, ciupi caz);
3
S11 complllllleză in cazul pi:II50UDIIlor juridie~:~.
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ANEXANr. 7

Stema unităţii
administrativ-

Model 2016 ITL 061

ROMÂNIA
Comuno/Ora,ui/Muolclplulfsoctorul

reriroriale

Denumirea eom.partimentului de specialitate

CodSIRUTA
Codul

d e - fiscală: ..•.........•••••••••••

Nr.......... .1 •••• 120 ... .

Adrel!ă/Cont illAN/telffaxl!>-mail

AUTORIZAŢIE DE FORAJE SAU EXCAVĂRI
Nr•••••••••••••••••• din •••••••••••••••••• 20••••

Se autorizează cererea înregistrată sub nr.......................... ./.........................
judeţul

depusă

1

de ............................. .

cu domiciliul fiscal în ROMÂNW ............................... ,
....................................... , codul poştal ............... , municipiuVoraşullcomuna............................... ,

• • • . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .........

satuVsectorul ............................., str................................................................... , m ......, bl. ......, se ...... ,

et..... , ap ..... ,identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... m ............... , C.I.F.2 .••••••.••.••••••.••.••••••.••• ,
tel./fax ..................................... , e-mail ............................................................................ ,
să execute foraje sau excavări necesare3 :
Se autorizează efectuarea de lucrări pentru studii:

Nr.
crt.
1
2

3
4

5

Total

Suprafaţa

m'
geotebnice
privind ridicările topografice
privind sondele de gaz
1 privind sondele de petrol
1 privind alte excavări
Total suprafaţă
1
1

suprafaţa afectată

de furaj ele sau excavările autorizate

m"

leiim'
Taxa prevăzută pentru foraje sau excavări, inclusiv majorarea
anuală stabilită de consiliul local
Taxa încasată pentru eliberarea autorizaţiei (nl 1 x rd 2)
lei
Taxa prevăzotă la rd. 3 a fost achitată cu ordinul de plată/mandatul poştal/chitanţa nr.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........din data de ................. .!............... ./20 ...............
Perioada de valabilitate a autorizaţiei de la data de .......................... ./20 ...... la data de
........................... ./20 ......
Exploatările

autorizate se

execută

în tarlaua ....•.........•.........•. , parcela .....•.........•......•..• sau la adresa:

In temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul !isca!, cu
ulterioare,

beneficiaţi/nu beneficiaţi

modificările şi completările

de scutire de la plata taxei pentru eliberarea

autorizaţiei

de foraje sau

excavări.

PRIMAR,
L.S•.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.•.•
(preDamele, numele

1

2
3

Pmwme şi lllJDie 1 denumire;

p 1emnitura)

Se va completa: codul de identificttre fisca11 (codulllUlilel'ic pemonal, lll1Dllrnl de identificare fillcall, codul de inregistrare fiscali sau codulllllie de inregistrare , după caz);
Se bibzi categoria de explomiri pl:lll1m care IH. ehbamt autorizatia
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ANEXANr.B

Stema unităţii

Model2016 ITL 062

ROMÂNIA

administrativteritoriale

Comuna/Ora!ui!Munlclplullsectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

COOSIRUTA
Codul de idenlificare fiscală: ...................... .

Nr.......... J .... ./20 ... .

Adresă/Cont ffiAN/teVfax/o-mail

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice
de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Subscrisa .................................................................................... , domiciliul !isca! !n ROMÂNW
............................... ,judeţul ...................................................... ,codul poştal .................... , municipiuVoraşuVcomuoa
........................................ satul/sectorul .............................. , str.................................................................................. ,
nr......... , bl. .......... , se ........ , et. ...... , ap ........ , identificată prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr............... ,
C.I.F. 1................................................. , tel./fax. .........................................,e-mail .......................................... ,
reprezentată prin ............................................................................................., in calitate de acţionar unic/asociat/
administrator/Imputernicit cu domiciliul !isca! !n ROMÂNIA/........................... , judeţul ........................................ ,
codul poştal ......................, municipiul/oraşul/comuna ........................................ satul/sectorul .............................. ,
str................................................................................ , m ......... , bl. .......... , se ........ , et....... , ap ........, identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria
nr. .. ............... , C.I.F. 1.................................................... , tel.!fax
......................................... , e-mail .......................................... , doresc
branşamente la2 :

să

efectuez

lucrări

de racorduri/

o reţelele publice de apă;
o reţelele publice de canalizare;
D reţelele publice de gaze;
o reţelele publice de transport al energiei termice;
D reţelele publice de transport al energiei electrice;
o reţelele de telefonie;
o reţelele de televiziune prin cablu;
Lucrările

de racordurilbranşamente se execută la unnătoarea adresă:

Taxa pentru eliberarea prezentei autorizaţii, instituită !n temeiul Titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, !n sumă de ...................... lei, a fost
achitată cu ordinul de plată/mandatul poştal/chitanţa nr.............. ./ ............ .

Data

Semnătura

1& va compkta: t;:Odul d<: id<:ntifican: lbl:a1ă (t'Odul1UPlll.ll'i~: p<:n0DB1,. numirul d<: identifican: fi8ca1ă, codul d<: idc:ntific;;m,: fisl;:ală llllU t;:odulllllic c;k; ~ dupi ~;aZ);
& bifeam tipul d<: retea pentm care se soliciti autorizarea

2
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ANEXANr.9

Stema unităţii
administrativteritoriale

ROMÂNIA

Model 2016 ITL 063

Comuna/Ora!ui!Munldplul/seeturul
Denumirea compartimentului de specialitate

CodSIRUTA
Codul de ideotificare fiscală: ...................... .
Adresă/Cout

Nr.......... ./ ...../20 ... .

IBAN/tel/fax/e-mail

AUTORIZAŢIE

privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice
de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Nr.................. din ............................ 20 .... .

Se autorizează ......................................................................................... , cu domiciliul fiscal in
ROMÂNIN .......................................... , judeţul ...................................................... , codul poştal .................... ,
municipiul/oraşul/
comuna
...............................
satul/sectorul
............................. ,
str.
............................................................................... , m ......... , bl. .......... , se ........ , et....... , ap ........ , identificat prin
B.I./C.I./C.I.P ./Paşaport
seria
nr.
.............. ,
C.I.F .' .................................................. ,
tel./fax
......................................... , e-mail .......................................... să efectueze lucrări de racorduri/
branşamente la2 :
o
o
o

o
o
o

o

reţelele

publice de apă;
publice de canalizare;
reţelele publice de gaze;
reţelele publice de traosport al eoergiei termice;
reţelele publice de traosport al eoergiei electrice;
re)elele de telefonie;
re)elele de televiziune prin cablu;
reţelele

pentru beneficiarul ........................................................................................., cu domiciliul fiscal în
ROMÂNIN........................, judeţul .................................................. , codul pcştal .................... , monicipiuV
oraşul/comuna ...................................... , satul/sectorul ..................... , str...................................................................... ,
nr......... , bl. .......... , se ........ , et. ...... , ap ........ , ideotificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr............... ,
C.I.F .' .................................................. , tel.!fax ......................................... , e-mail ......................................... .
Lucrările
de
racorduri/braoşaruente
se
execută
la
unuătoarea
adresă: ................................................................ .
Taxa peotru eliberarea prezeotei autoriza)ii, instituită în temeiul Titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă de ...................... lei, a fost
achitată cu ordinul de plată/maodatul poştal/chitan)a ............. ./ ............... .
Prezenta auturizaţie este valabilă până la data de ............. ./............... .

PRIMAR,
L.S_. •••••••••• --.--. --.--.--.--. --.--.--.-( prau~l~Uk, DUmele fiiMIIDDltura)

1
2

Se va oompleta: coclol. de identificare fiscali (codul2111Dlm'ic penonal, numărul de identificare fiscali, codul de 1Dregistmre fiscală 81111 codul unic de Inregistrare, dupA caz)
Se bikazi tipul de :rqea pentru Cllnl se acordl autorizarea
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ANEXANr.10

Stema unităţii
administrativteritoriale

Modol2016 ITL 064

ROMÂNIA
Comuna/Oraşui/MunicipiuVsectorul

Denumirea compartimentului do spoclaUtato

COOSIRUTA
Codul de idenlificare fiscală: ...................... .
Adresă/Cont

Nr.......... ./ .....120... .

ffiAN/tellfax/e-mail

DECLARAŢIE

privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

Subsemnatul/reprezentant al beneficiarului cu domiciliul fiscal în ROMÂNW............................................. ,
judeţul

...................................................... , codul poştal ................... , municipiul/oraşul/comuna ............................................ .
satul/sectorul ............ , str................................................................................. , nr......... , bl. .......... ,se........ , et. ...... , ap ........ ,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr............... , C.I.F.' ................................................................. , telJfilx
......................................... , e-mail .......................................... , In calitate de beneficiar al autorizaţiei de construire
....................!......................., emisă de către priinarul municipiului/oraşului/comunei/sectorului ........................................... ,
având stabilită obligaţia de a executa integral lucrările autorizate, inclusiv instalaţiile aferente acestora până la data de
....................!....................... , declar că valoarea reală a lucrărilor este de: ................................... lei.
FIŞA

Nr.

DE CALCUL privind rogularlzaroa taxol pentru oilborarea autorlzaţlol do construire

Spocilicaţlo

U.M.

Valori

crt.
1

-lei-

Valoarea lucrărilor declarată de solicitant la emiterea autorizaţiei de

construire, inscrisi in aceasta
a.

în cazul in care valoarea din rd. 7 este determinată In funcţie de valoarea

înscrisă

2
3

4
5

6
7

8
9

la rd. 3
Taxa lncasată la eliberarea autorizaţiei de construire se determină In funcţie
de valoarea Inscris! la rd. 3 respectiv: valoarea rd. 3 x 1%·
Valoarea reală a lucrărilor declarată de solicitant, la terminarea acestora
b. în cazul in care valoarea din rd. 7 -negativă, taxa datoralll se determină
In funcţie de valoarea Inscris!\ la rd. 6
v: valoarea rd. 6 x 1%
Suprafaţa construită desfăşurată a clădirii"
Valoarea impozabilă a clădirii, potrivit anexei nr. lla ordin
c. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi anexele gospodăreşti, taxa se
reduce cu 50%·
Valoarea im]lozabilă a clădirii (rd. 4 x rd. 5)
Valoarea din rd 3 -Valoarea din rd. 6- ±
d în cazul în care prin autorizaţia de construire s-a autorizat executarea de
lucrări la o clădire existentă, iar în urma acestora, suprafaţa construită nu
s-a modificat, regularizarea taxei se face numai în funcţie de valoarea
Inscris!\ la rd. 3
Taxa datorată de solicitantul- contribuabil ca efect al stabilirii valorii
i:mpozabilelreale a clădirii
Diferenta de încasat de la solicitantul-contribuabil ca efect al re
•

Data

1
2

w

••

-lei-lei-

-m•-lei!m"-

-lei!m"

-lei-

-lei-lei-

Semnătura

Se va completa: codul de identificare fiscali (codul n"llllllril personal. numArul de identificare :6scali, codul d&l i'megifltrare fiscali SBU oodulllllÎC d&ltnregistrare, dupA caz);
Nu se oompleteazil tn caml contnbuabililar - persoane juridice
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ANEXANr. 11

Stema unităill

ROMÂNIA
Model2016 ITL 065
Comuno/Ol"llfui!MUnlciplul/seetorul
Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)
Nr. .......... J..... fl!J ....

administrativteritoriale
Nr..........J ..... ./20 ... .

Ox!SIRUIA
C<>duldeidt<dificarelisaol!: •.•..•.•.............•.
Adresi/Cont mAN/tellfax/e-mail

PROCES..VERBAL
de sechestru asigurAtor pentru bunuri mobile
încheiat ustiizi ......... , bma .......•.... , lllllll ........•, oru ...... ,

. . .

în ~ul ~ 213 ~(2) din Legea m: 20712015 privind~ de~ fillcală, cu modificirile !fi completările ulteriom; şi al Deciziei de

inslituire a tnilsurilor as1guritorii nr.................. din ...................... ennsl de .................................................................................•................•...

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . , subsemnatul ...............................................................•.......... executor fiscal in
cadrul organului de cxccutarc, cu legitimaţia nr................. , dclcgaţia nr............ , am procedat la aplicarea. sechestrului asigurător asupra bunurilor
mobile ale debitorului1 ................................................................................................................, cu domiciliul fiscal in ROMÂNW
.•................•............... , Judeţul...........•........•................•......... , codul pofta]. ....•............., municipilllloratllllcomuna. ......................................., satullseck!IUI.
.................................. , str. ................................................................................., m. ........, bl. .........., se. ......., et ......, ap ........, identifu:at prin
B.IJC.IJC.LP JPaşaport
seria.
m.
C.I.F. 2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
tellfax..................................,
e-mail
.......................................... , care inregistreazi obligaţii de plati, constind in :

Natura obligaţiei fiscale"

Suma estimată 1 stabilită
(lei)

..

..

Obliga:J:iile fiscale :rm:nţio:nate in tabelul anterior au fost et~timate!stabilite de ..................', conform pn:vederi1or legale pn:văzute
de .............................6
S-a procedat la aplicarea sechestrului asigudtor 8SUpi'B bunurilor mobile ale debitorului prevăzute in anexa care :filce parte integrantă din
prezentul proces-vetbal.
În cazul in care executoiUI. fiscal din cadrul organului de executare nu poate et~tima valoarea bunurilor mobile ale debitorului pentru care s-a

dispus sechestrol asigu:mtor, deoarece aceasta

necefiÎtă

cunolfl:inte de specialitate, evaluarea. se va :filce iD.a:intea procedurii de valori:fk:are, cu

excepţia

bunurilor perisabile sau supuse degradirii Potrivit ert. 238 alin.(8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. cu modificlrile şi
completlrile ulterioare, prin sechestrul infiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte lDl drept de gaj care conferă acestuia in raport cu alţi
crcditori acelca!ji drepturi ca şi dreptul de gaj 'in sensul prevederilor dreptului comun.
Sechestrul asigurător 1-a. aplicat in pn:zmţa. Ullllătoa.relm perso!llle:
1...................................................................domiciliattn........................................................................................................................... .
legitimat cu ..................................................................... in calitate de .............................................................. ;
2................................................................... domiciliat'in........................................................................................................................... .
legitilwrt cu ..................................................................... 'in calitate de .............................................................. ;
3 ................................................................... domiciliatin........................................................................................................................... .
legitilwrt cu ..................................................................... in calitate de .............................................................. ;
Asupra bununlor IIWbile sechestrate au fost aplicate ID!Uiuri apn: neachimbare. CODstilnd in?: ................................................................ ..
. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .... . .. . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . bunurile fiind lăsate in custodia ...................................................,
din localitatea ......................................, str. . .................................................... , nr. . ......., care va depozita bunurile in l.ocalitu.tea
................................,str............................................................. m ....... .
Drepturi reale şi sarcini care greveazll. bullurile tnObile .........................................................................................................................
În legituri cu bum:Jrile mobile sechestrate asigurător, debitorul ............................................................................... menţionează ci au

fost/ nu au fost sechestrate anterior

.....................................................................................................................................................................................
În legAturi cu bunurile sechestrate asiguritor s-au sivirşit

infracţiunile ................................................................................................................... .

Persoanele de faţA la aplicarea sechestrolui asigurlt:or fomu:deazl Uliilltoarele obiecţii: .................................................................................. .
Măsurile

altor furmal:itiiţi 1 •

asigurllorii dispuse, dacii nu au fost dcsflintalc 'in condiţiile legii, rAmin valabile pc toatl perioada cxecutirii silite, tiri indcplinircll

împotriva prezentului inscris, cc1. interesat poate introduce contestape la Îllstallţajudecltoreascli competent:li, in termen. de 15 zile de la co.nnmicare
sau luare ta cunoiJtintfi. in confonnitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu :modi:ficirile 'i completările
Wterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) 1it d) din Legea m. 207/2015 privind Codul de proceduri fiscali. cu modificlrile şi completirile ulterioare, cind
unilCB71i. să se ia miisuri de cxccutKrc Silită, nu cslc obligatorie audierea contribuabilului.
Prezeutul proces--verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare.
Condacă.torul

Contribuabilul tau penoana majori eu care locaieţe

organulai :li&eallocal,

L.S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·-······
(pn~~umele.

lllllllale p ~emDitura)

(pnlnumele. numele tJ Mllllllitura)

1.............................................
(semnltma msrtarul.ui)
2.............................................
(semnltma msrtarul.ui)
3...
(semnitma mart:orul.ui)

lloftpnoia_......,.._..p;IÎmlijlllo(ilopur:il.lul,...-... dii.OIOd)w:io""'"""IÎoiU......;;,<iupi4Pallr!o..:plall.lll_o-.,-,,...,.ooloulollllll-do-.r.ooolb:!man.lll3dlo.L<por.%07fl(IIS,.._Codoldo~-._ ..

~

-..a.!l..-vll<olooft; .. CI!I:qljlaollli,pfillorp!'OV<all<4iD.-do<dooll:l!IOII!Oall;

.... ~-_.,!ui..,. ....... -..;~o~,.,n.;tle&D,ou:morfi:-'fiacolloool."""""~l,.."""---polrioitlt&ii:

.

.

6Sovor!IIIOII)Iou:Pf!'I'04alloqo!oll.boD-...,bl..-ob11$011110-padm..,.,.lllotilulo.....,.....,_
7 - d o . , ; p i i . - .... o.n..n..ololo-- .. olli,~-----.n;

,llo ...... ~----.so--.,.......

-----~-

tol<lolllllo _ _ _ ... ,_,.,_~--
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ANEXA

la Procesul-verbal
de sechestru asigurător nr......................... din............................ .
Dosar de executare
Nr............... ./................. .
Menţiuni

Bunurile pentru care se
dispune sechestrul

Date de
identificare'
Descriere

asigurător

sumară

Cantitatea

privind
măsurile spre
neschimbare
dispuse2

Menţiuni

privind custodia

Valoarea
estimativă

numele ~i ~sa_

Locul de
depozitare

careia 1
s-au lăsat
bunurile In

(exclusiv
TVA)
-lei-

. m~bi~e care nu sunt
directfolosite in activitatea ce
principala sursă de

F.care nu sunt

:i~

1

l~c".:~

i 1
principala ;~rsă de
venn
mobila ce sa
deţinerea

Tn

·~·:·Î

de

află

altor

Tnarendă.~=

.. ""' "" :"'• de Tnchirie!"· d~
1
,
da laas.ng s1
altele
•
de bunuri in
1 art. 246
de

~:.lă

~;;;;;~·

.u~l~je. ma~R~
·mobile,
·-'~

si 1-·

bunuri
bunuri . mobile
1

ce

servesc

care
1sursă de venit
• finne

i
Bunuri_

sau supuse

TOTAL:

;
L.S••••.•.•.•.•....•.•.•.•••.•.•......•.•.••..•.. _
(prenumele, numele Il temni.tur•)

"'"

(prenmele, numele fi HIDIIItora)

1.............................................
(prenumele, IIIUilele şi aemnitm:a martorului)

2 .............................................
(pmrumcle, numek şi aemnitm:a martmului)

3.............................................
(prenumolo, nUJlll\!lo 1i semnAtura martonllui)

1
se vor fiice cel pu1in urmltoarele menţiuni pllll1ru fiecare bim: chmumirea bunurilDr mobile, descriere, stare de uzurA, BIIIDilll particulare de identificare
z se Vl1 11m11ţimm pwu:n:a de sigilii, Clllltodi!l ori ridiclll1:!1 de la locul umlc se llflă. sau. de adminiBIIIIn: sau. de CDIIBiln'II:Rl IIIICCIItoiii, după C11Z
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ANEXANr.12

Stema unităţii
administrativteritoriale

ROMÂNIA
Comuna/Ora,ul/Muni.clpiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Model2016 ITL 066

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)
Nr. .......... ) ..... ./]JJ,,,,

Nr.........../...... /20 ... .
a.dSIRIJfA
CoduldeDeDificarefia:alil: ...................... .
Adn:si/Cont IB.AN!teVfiWe-ma:il

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurător pentru bunuri im.obile
incheiat astăzi ......... , luna ............ , anul ......... , ora ..... .

în temeiul~ 213 ~in.(2) din Legea m. 20?12015 privind Codul.de procedwt. fiscali. cu modificlrile şi completarile ulterioare, şi al Deciziei de

. . .

inStitui:r'e a dsunlor mgurittorii nr ...................... din ................... endsll. de .......................................................................................................................
legiti:Inaţia nr.
................, delegaţia nr. . ............., am procedat la aplicarea secllestrulu.i asigulitor asupra bunurilor imobile ale debitoru.lu.i 1
.................................................................................................., cu domiciliul fiscal 'i'n ROMÂNIA/ ............................................, judeţul
......................................................, codul poJia} ................. , m:unicipiullamşul/cwnuna .................................... satul/sectorul. .............................., sir.

.................................., lllhsemnatul ........................................... executor fiacal frt cadrul organului de executare, cu

C:i:F:z~·:::::::::.~·:::::.~·::.~·:::::.~·::.~·:.~·::.~·:::.:·.~·::.~·;i~::::::::.~~..::::::·.::::.~.~:..:·.:~::·:. ~~~il~:..·::·:::·:.~~~~.~:~~~. ~~~;~== ~b~·~·;~t~:
"""_.,."

Suma estima1i /stabiliti4

Natum obligaţi~ fi.scll.îJ

(Joi)

Obligaţiile fiscale menţionate in tabelul anterior au fost stabilite/esti:mate de .......................s, con:furm prevederilor legale prevlzute de

•

S-a procedat la aplicarea secbe!itrUlui asigudtor asupra urmitoarelor bunuri imobile ale debitorului :
a) clAdire av8nd su:pra:filj:a construiti desflşurata de ................. rri, compusă din...............................................................................
....................................................... şi construiti din ....................................................................................................... , situati in localitatea
.........................................................................., lrtr. ..............................
. ................................. , m ....... , deţinută in baza?.
......................................................................................................................................................... ,inscrisi in CF nr................................. .
m. tap .......................................... evaluatilasumade ...................................... leL
b) tcren8................................'i'n supiBfilli de ............................ m1, situat in localitatea .......................................... ,
str.........................................................................................., m ....... , inregistrat in REGISTRUL AGRICOL 20 . ../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL
......... ,POZIŢIA NR. .................,
deţinut in baza.7 ............................................................................................................................. , inscris
tnCFm.................................. nr. top ............................................. evaluat la suma de ....................................... leL
în cazul 'fn care executorul fucal din cadrul orgamdui de executare IIIl poate estima valoarea bunurilor imobile ale debitorului pentru care !H!
dispus secbestrulasiguritor, deoarece aceasta necesiti etmoştinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea Inceperii procedurii de valorificare.
SII'Chcstrul asigurător s-a aplicat in prezenta următoarelor persoane:
1...................................................................domiciliat in............................................................................................................................
cu ..................................................................... in calitate de .............................................................. ;

parcela............,

legitimat
legitimat

2................................................................... domiciliat in............................................................................................................................
cu ..................................................................... in calitate de .............................................................. ;
3................................................................... domiciliat 'i'n............................................................................................................................

legitimat~~t;i·~·~·rii~·~·~~=~.:::::::::::::·:::·:::·:::·:::·:::·:::·:::·:::·::::.::::········;
În legtturl cu bunurile imobile seches1rate Blligurltor, debitorul .............................................................. mcnţioneazl el nu au

fostfau fost sechestrate anterior ..................................................................... .

PcrsoaDf;le

.............

--

de

fali

la

aplicarea

sechestrului

b.~~~·~~·~~~~·~;~~~·~it·~~~~

Măsurile asigmătorii

asigu.rltor

fonnuleazt

wmltoerele

obiccJii~:

.........................................................................................

dispuse, daci IIIl Bll fost desfiinţate in condiţiile legii, Iimân valabile pc toată perioada cxccutării ailite,

fără indeplinirea

altor formalitiţi.

ÎDipotriva prezentului Inscris, cel intereaat poate introduce contestatie la in.stJuita judecitoreasci competcntă, in tmncn de 15 zile de la COIIIIIDÎcare
sau luare la cunoştinti, in con:fum:ritatc cu prcvcdcrile arL 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proceduri fisr.all, cu modifu:Arilc şi complctirilc
Potrivit dispozijiilot' arL9 alin.(2) lit d) din Legea m. 207/2015 privind Codul de proccdlri fiscali, cu modi:ficlrilc şi complctirile ulterioare,
cAnd urmează lAse ia misuri de executare Biliti, nu este obligatorie audierea contribuabilulu
Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare.
ConducltoruliJl'KIIDului fiiCIIlloclll,
Contribuabillll sau persoana majori cu care locuie,te

L.S. ••••• ·-----····················-----····--·-

(numele, prenumele fi temnitura)

( numele, prenumele fi temnitura)
}

........................................... ..

(IIIIIIlCie, prmume]~ şi IICIIIIlătura martorului)

2.............................................
(numele, prenumele şi IICIIIIlătura martorului)
3 ........................................... ..

(numele, prenumele ti IICIIIIlătura martorului)
Pnmwne şi IlUIIlD fdmmmira;
3 Se va completa: codul de identificare flsca1l (codul Il'IIIDeric peraonal, numlrul de identificare fi1eall, codul de fnregistrare fl.call sau codul unic de ~. dupll. caz);
3 Se va prc~:izl. deDumirea <=~~D\Ci fiBcalc prior;ipall:: impozit, taM, IIIIU3ldi. 81111 alti IJWIIi. ori a cmuqei li!cale aece1ori~ dupi caz;

1

• Pl:mtru JICIPiata in k!rmcln aiJIIIIlolor datorato, 110 vor <:aleula majoriri de hrtirzioro conform art. 183 din LC~Pa nr. 20712015 privind Codul de~ fi1wll, w modifk:lirile
· completlrile ulterioare, c:u ~ obligatiilor provenite din aceesorii şi IUlWlZi;
III' fi: organul fiscallocal, tnslfm1ajudecitoreallci sau alte organe competente,

rSe va completa denumirea organu1u:i care a dispus mll.lur:ile lllliguritori:i, po1rivit legii, cum
·~·

ootrivit
t Se vor menţiona prevederile legale rn baza c1rora au fost Btabiliteleltinurte obligaţiile fiJcale pentru care se instituie secheatru IISlgurtior;

Se vor~ IICiul CIIIe llk:!li proprlctatca 118UJ1!11 bunului, ptelllllll ti llllloritatca cmiteirtll.;
Se va lllCil1iona felul tenlnului;
' Se va fuce ~ea dao::l &:bitoml nu este de fali. precum 1i daci debito!ul sau vmma dintre persoonele prez;eate :retbzil. sau nu poate si scm:meze procesul-vc:rbal de
sechestru asigurator.
7

1
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ANEXANr.13

Stema unităţii
administrativteritoriale

ROMÂNIA

Model2016 ITL 067

Comuna/Oraşul/Municipiul/seetorul

Denumirea compartimentului de specialitate
N,. i=gis1rnre conhibuabil (dacă ..,. cazul)
Nr.... -..•.. J..... ./1fJ....

Nr. .........J ....../20 ... .
CodSIRUTA
Codul deitk:nlifiam: fiscală: •••••••••••••••••••••••
Adresă/Cant IBAN/tellfax/e-mail

PROCES-VERBAL
de lieitaţie pentru bunuri moblle
încheiat astăzi ....... anul ..•.... luna .....•......•.......... orele ....... .

în tEmeiul art. 251 alin. (10) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificirile şi completirile ulterioare. pamu stingerea
fiscale reslallte. fi1tă de debilmul1.................................................................... ···-···...................... •• • •• • •• • •• • •• • •• • • • • •• • •• cu domiciliul fiscal în
ROMANW............................................ ,judeţul .................................................... , codul poştal .........................• numicipiul/omşul/oomuna ....................... .
................................... satul/sectorul ............................................. , str......................................................................................, nr........., bl..........., se........ ,
et. ......, ap ........, identificat prin B.IJCJ./C.I.PJPap.port seria ...... m..............., C.I.F.2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, tellfax...........•..•...........................,
e-mail
.............•..............•.............,
in
stnnl
de.......................
lei,
individualizate
in
titlul
ezecutoriu
mJdata3•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

creanfe1m

........................................................................................................,emisde ...................................................................................
s-a secbestnrt bunul JnObil inscris in procesul-verbal de sechestru m ............ din ................... tn&ocmit de .............. ··································-·-·--··· ............................
Volmilloma bmndui uwbil prin"""""' la lici1oţio o fuot odmii la""""'"* pubtid prin publioomo la dolo do ............................................... fu~
··································································································································································································--......... a 8llJJIJtului de vânzare, care a fust afişat la

sediul".......................................................................................-•.·-·-····-····

la...............................................................................................................~. precum. şi la

............. ·r;;~·;;··2So··~--~~·;:··207i2015··;~· (hfui'd;; ~~--:i;ri'fidii:--~·;.:iifi~irii~·;·~idăriie• wumoare,

IH1 ~ 1a valorificarea

bmndui mobil..m.o.t prin - l a ticiboiW. dupi """"""""''
E.m.:utmil :liscal a dat citire lllliJillului de viiDzBre. care cupriiKk:
-datele de ideuli:licare a bumJIJJi.IDClbil. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- dcsaicn:a lllliilDiii ·-·-·-··-··-·························································································································································································································
- drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil ...........................................-·--·-··-··-··-···-········-··-···-·········································································
-preţul de pornire a licitaţiei ............................................ lei
-data ....................... om ........................... locul vlnziirii...........................................................................................................................................
-numele, prcnumclcldcnunrirea şi domiciliul fiscal al dcbitorului .......................................................................................................................... .

E.m.:utmil :liscal a :llcut pre-amtarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (se vor
cei care au participat la licitaţie şi sumele ofurite de fiecare participant)...............................................................................................................

menţiona toţi

Preţul

de evaluare a bunului mobil ............................................ lei;
Licitaţia ................7 a inceput de la preţul de .....................8 1ei;
Adjudecarea s-a :licut in fil.voarea ..............................................................................................................................................................................
la p~l de adjudecare de. ................................... lei.
Adjwk:catmul va pliiti preţul de adjudccan:, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare
bancară in cel mult 5 zile de la data adjudecArii, la unitatea de T:rezorerie a Statului............................................................................................. .

în contal. ....... '" '""" '"" '" '"' ... '""" '"" ........... ..
Cu. privire la vinzarea la licitatie s-au :ficut unniitoarele obiecţii: ................................................................................................................................................ ..
.........................................................................................................................................................................................................................................,...._, __ " _____",_"__ " _______________ _
În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207fl01S privind Codul de proceduri fiscali, cu modificările şi completările ulterioare, dacă
adjudecatlrul nu pliiteşte în tenmmul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile pril~ite de o nouă licitaJ:ie şi, in cazul in care preţul obţinut la ruma
licitaj:W va fi mai mic, diferenta de preţ Adjudecataiul va putea să achite la 11I'lllilt:larea licitatie pxetul oferit inijial, caz în care va fi obligat Illllil8i. la plata
cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Dacă la lJDIIătoa:rea licitaţie buuul nu va fi vindut, Blljudecataml este obligat să plăteuci toate cheltuielile prilejuite
de 11IDlAri:rea acestoi.a9 .......................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................,...._, __________________________________ _
Împotriva prezentului înscris. a:l inlen:sat poate introduce contestaţie la instanţa juda:ătoreasci compctentă, în termen de 15 zile de la cmnunicarc
sau luare la cunoştinJă, in oonformitale cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proceduri fiscali, cu modificările şi complc:drile

ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit d) din Legea nr, 207!2015 privind Codul de proceduri fiscali, cu modificările şi completlrile ulterioare, când
UIIDeiiZi si se ia mAsuri de executare siliti, nu este obligalmi.e audierea contribuabilului
Prczc:ntul proces-verbal de licitaţie s-a incheiat in ................. exemplare.
Adjudeeatar 1a11 repreamtantalliu lepl

L.S•••••.••••••.•••••••.••••••.••••••.•••••
(prenumele. aumale p _.._)

Nume şi prenume/denumire;
Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal,IIIllllArul de identificare fiscală, codul de inregistmre fiscală sau codul unic de
înregistrare, după caz);
3
În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, &e vor indica pentru toate IUDIIărul fi data emiterii;
4
Organul de executare care organizează licitatia şi primăria în raza cireia &e afli buuurile mobile sechestrate;
~ Locul stabilit de organul de executare pentru desfqurarea licitatiei;
6
Alte locuri unde a fost afişat ammţul de vânzare;
1
Se va menţiona licitaţia 1, II, III, etc., dupi caz;
8
Cel mai mare pret din ofertele scri&e, dacă acesta este superior prqului de pornire a licitaţici, în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a
1

l

licitaţiei;
9

Se menţionează situaţia în care vânzmea nu s-a realizat, daci este cazul.
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ANEXANr.14

Stema unităţii
administrativ-

ROMÂNIA

Model2016 ITL 068

Comuna/Oraşul!Municipiulfsectorul

teritoriale

Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (daci este cazul)

Nr......... .J..... ./20 ... .

"Nr••••- ••••• J ..... J1JJ ....

CodSIRUTA
Codulde:ideoti:ficare:liscall: ...................... .
Adresi/Cont IBAN/teVfax/e-mail

PROCES-VERBAL
de Holtaţie pentru bunuri !mobile sau pentru ansambluri de bunuri !mobile
tncheiat astăzi ....... anul ....... luna ..........•............ orele ........

în 1aiJ::iul art. 251 alin. (10) din Legea m. 20712015 privind Codul de procedurii. fiscali, cu modificArile 1Ji completarile ulterioare. pentru stingerea

crea:nfdor :fiacale nliiBntl; :IHţă de debitDrul •••••••••••••••••• - ••••••••••••••- .....................................--··············-........................... cu domiciliul fiBCal 'in
ROMÂNW............................................, judeţul ......................................................, codul poştal ........................., municipiuV oraşuVCOillllllB
.............................................. satul/sectorul .................................. , str..................................................................................... , nr......... , bl. .........., se........ ,
et. ......, ap ........ , ideutifictrt prin B.I./C.UC.I.P./Paij&port smia ...... nr..............., C.LF.2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , tellfax. ........................................ ,
e-mail
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . •
in
sumli
de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .
lei,
iDdi.viduali&te
to. 1itluJ. execotoriu
nrldala'.......... w
...........ww••••·..··················••ww••••••...•••ww••·····..··················••w••••••••••••••ww••··········.. ······•· emis de ·····················••ww••························••w••···································
s-au secbcstmt bunurile inscrise in procesul-vmbal de sechestru nr.................. din ....................... iDiocmit de .....................................................
Vakxifica:rea bunurilor prin vinzare la JicitaPe a fust adusi la ~ publici prin publicarea la data de .............."..............". to. ziarele
.........".............................".............."............................"...........""............................""............"............................"............""...................... a 8lllJllţU1ui de vfinzare, care a fust afişat
la sediul........""............."............................."."...........................................".................,4 1a.................................."..........................................""................................s, precum_
t;i la .................................."................................""...........".............................."............."".....................6
1n baza art. 250 din Legea nr. 20712015 privind Codul de proceduiă fisca15, s-a p-ocedat la valorilicarea bumJrilor sechesllale prin vâmme la licitafie,
după cum Ul'IIICifd:
Elwculmulliacal a dat citire am.mfulW. de rinzare, care cuprinde:
datele de ideDti:ficare a bumlrilcl- (clădire şilsau te:reo, 8D!IEllliilu de bumm.) ........................................................................................................................ .
1

w

- delllcrielea SWDI11i. ........................................................................................................................................................................................................... .
drqJturilereale fi ce1e1a1te sarcini care~ bunurile .............................................."".............................................................................................. ..

w

- pteţul de pornire alicitaţiei ......................................... lei
data ....................... ora ........................... locul vinzirii. ........................................................................................................................... .
- numele, prenllll1elel denumirea şi dolniciliul fiscal al debitorului ......................................................................................................................... .
w

- creditori urmăritori .......................................................................................................................................................................
.

~fiscala~~ ?fertelor scri~e primite şi a do~

menţiona toţi cei

pliJii sumei reprezentind 10% din pr$1 de pornire al licitatiei (se vor
ca:re au partiCipat lalicrtaţie IJl sumele ofcnte de fiecare partil.li.piiiil) .............................................................................................

Preţol de

evaluare a bunurilor ................................................ lei

Licitaţia? ....... a inceput de la pretul de ......................................... lei

Adjudecarea s-a făcut în favoarea8.................................................................................................................................Ja pn1ul de adjudecare
de ................................... leL
AdjudecBtarul va plăti preţul de adjudcca:rc, diminuat l.lll oonlmvaloarca ta.xci de participare la licita.pe,in lei, in 1l1llllenJ.T sau prin docontarc
bancari in cel mult S zile de la data adjudecării.
Plata se va face integral ........................... sau tn ........... rate lunare, cu un avans de......................................... lei şi cu plata unei dobânzi de
...................... ,
la unitatea
de
Trezorerie
a
Statului ........................................................................................................Jn
contul
Cu privire la vânzarea la licitaţie &-au făcut următoarele obiecţii: ................................................................................................................. .

................... ... ... .... .............. ... ... .... ...................................... ... ... .... ........ ... .................................................................................................... .... ..... .

în oonfurm:itare cu prevedcrilc art. ~2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedmi fiscală, cu modificirile şi complelirile ulterioare, dacă
adjudecatuul m1 plăteşle in 'l:enmnul slabilit, acesta este obligat si aclrite dlelluielil.e prilejuite de o Dm1i licitatie şi, in emil. in care preţul cbpnut la noua licit&fie VII
:li mai. mic, di:ferer4a de preţ. Alţjudecatarul. VII putea si achite la următoarea Jicitatie preţul oferit initial. caz in care VII fi obligat DllDllli la plata cheltllielilor cauzate
de noua liciiBtic- Dacă la urmăfDarca licitB1ie bunul m1 VII fi vindut, adjuck:catarul este obligat si plil:cască tDalc cbchu.iclilc prilejuite de lli1Diirilca acestuia.
Cumplrfitorul nu va putea instrlina. bunul decât dupA plata preţului in intregime şi a dobinzii stabilite. conform art. 253 alin (2) din Legea m.
207/2015 privind Codul de procedură &cală, cu modifu:8ri1e şi completirile ulterioare. in cBZUI pliţii preţului in rate.
împotriva prezentului inacris cel intelesat poate introduce contesl8ţie Ia instanţa judecit:oreascl competenti, in termen de 1S zile de la comunicare
sau luare la~ in confonnitatc cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 20712015 privind Codul de procedură fiscală, cu modi:ficiiri1c şi completirile
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin.(2) Iit. d) din Legea nr. 20712015 privind Codul de proceduri fiscală, când unneazi sl se ia mlsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Prez.entul proces-verbal de licitatie s-a Jnclteiat in ................. exemplare.
Comisia de Jkitatie:

Adjudealtar IaU reprezentantul 1iu legal

L.S....................................... .
(p~111Dd~ numdlli ti .-Ditu..-.)

( - · · prennmele

IJi Mmllltnra)

1

Nume fi prenume/denumire;
Se VII completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de inregistrare fiscală sau codul unic de
imegistmre, după caz);
3
în cazul in care s-au emis mai multe titluri cxecutorii, se vor indica pcmtru toate numărul ti data emitc:ri:i;
4
Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria in raza căreia se afli bunurile sechestrate;
s Locul stabilit de organul de executare pentru desfqurarea licitatiei;
6
Alte locuri unde a :lblrt afi1at anunţul de vinmrc;
2

Numftru.llicitaţiei;
Se vor menţiona: nume şi prenume/denumire precum IÎ cod de identificare fiscală (codul nwneric personal. numir de identificare fiscali. codul de
inregistrare fiscală sau codul unic de inregistrare, dupi caz).
7

1
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ANEXANr.15

Stema unitătii

ROMÂNIA

administrativ-

Model2016 ITL 069

Comuno/Oraşui/Munldplullsectorul

teritoriale

Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ......... 1......120 ... .

Nr.

OOOROOOOOJOOOOOJ]JJOOOO

CodSIRIJfA

ColiJJ. de idelllilicare :6scall: ..•.•..................
Adresi/Cont ffiAN/tel/fax/e-mail

Proces-verbal privind valorificarea bunurilor mobile secbestrate1
incheiat astăzi ........... , luna ..................... , anul ......... , ora .......,

In temeiul art. 247 alin. (3) !it. e) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, între:
Cumpărător................................................................ .

Debitor ...................................................................... .

(nume, prell1llllddenumire, fonna juridki)

(nume, prenume/denuminl, forma.juridici)

C.N.P./C.F./C.U.I. .................................................... .
Str............................................................... nr......... .
Localitatea ............................................................... .
Judeţul ....................................................................... .
Contul ....................................................................... .
Banca ........................................................................ .

Nr.
crt.

o

Denumirea

UM

C.N.P./C.F./C.U.I .................................................... ..
Str............................................................... nr......... .
Localitatea ................................................................ .
Jndeţul ........................................................................
Contul ....................................................................... .
Banca ....................................................................... .

Cantitatea

Preţ unitar (fără

Valoarea

Valoarea

3

T.V.A.)
-lei4

-lei5

T.V.A.
-lei6

bunului

1

2

TOTAL
Total de plată
(col. 5 + col.6)

Conducătorul

Contribuabilul sau reprezentantul siu legal

organului fisealloeal,

L.S•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(pi'8D1Uil8le, numele fi Mlllllltura)

(Dnmale, prenumele fi Mmllltara)

Executorul fis<a~
(prenumele, numele 1Ji semnitura)

Alte modalitAti prev1zute de lege pot :fi: case de licitatii. agenţii imobiliare sau societăţi de brokemj, case de amanet, anticariate, :finne de v&nzare..(:umpA
buy-back etc.
1
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ANEXANr.16

Stema unitătii

administrativteritoriale

Model2016 ITL 070

ROMÂNIA
Comuno/Oraşui!Munldplullsectorul

Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ......... 1......120 ... .

Ni'.......•..• J..... JlJJ•. ..

CodSIRIJfA

CcdJJ.de idelllilicare:liscali5: ..•....................
Adresi/Cont ffiAN/tel/fex/e-mail

APROBAT,
orgaoolui fiseallocal,

Condu~:ătorul

L.S. .•••..•••..•••.••.•.••.•.••.•.••.•.••.•
(pnmumele, nUJIMlk ti ..:moitun.)

PROCES-VERBAL
pentru trecerea in proprietatea publici a statului a bunurilor imobile supuse exeeutirii silite
incheiat astăzi ............. luna ...................... anul ........... .

în temeiul art. 263 din Legea nr. 207120 15 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
stingerea creanţelor fiscale 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.. ... .••. .•. ... ....... ... ....... ... ....... ... ... .... ... ... ....... ... ....... ... .. faţă de debitorul2 • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..................................... domiciliat tn
ROMÂNIA/........................................, judetul .......................................................... , codul poştal ....................., municipiul/oraşul/comuna
................................................... satul/sectorul .................................., str.................................................................................... , nr......... ,
bl. .........,se....... , et......., ap ........,identificat prin B.IJC.I./C.I.P ./Paşaport seria ...... nr..............., C.I.F.l.................................................. ,
astfel CUl1l au. fost specificate in titlurile executarii nrJdata4............................... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............................................................. enrise de
......................................................................., In sumă totală de .............................. lei, penlru care s-a inceput procedum de executarea silită, din
care Iilmase de recuperat'.....................................................................................................................................................................................................
Titluri executarii emise pentru alte creanţe fiscale: ........................................................................................................................ ..
Întrucât debitorul DD a plătit la termenele stabilite obligat:iile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia, se efectuează trecerea in
proprietatea publfuă a statului a bunurilor imobile !nscrise In procesul-verbal de secbeslru pen1ru bunuri imobile .....••.••......•.•) .....••.••...•.......•.••.
întoCIDÎ.t de ............................................................................................................ care se onexează la prezentul p:roces-vabal.
a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire şi/sau teren)
b) Descrierea sumară .................................................................................................................................................................... ..
c) Documente care atestl dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile .............................................................................. .
d) Valoarea bunului imobil pentm care s-a decis trecerea in proprietatea publică a statului .............................. lei
e) Suma totală obligapi fiscah: .......................................................................... lei
!) Difuenţa din care:
- obligaţii fiscale rămase de RCUpOill! (e - d ) •..•.•...•.•....•.•.•.....•.•..•.••.•..•.•..•.•.....•.••.•. lei
- suma rămasă In plus care lliiliOII2ă a fi regularimlA conform dispoziţiilor legale In vigoBre (d - e) ................................................... lei

DoCilDIOlllole din care rezultă că bunurile imobile -

hbere de orice sarcini (din evidenJole Biroului de Carte funciaril) ....................... .

Prezentul proces-verbal s-a încheiat i'n baza Deciziei ....................... .!.......................... a comisiei din cadrul ............................ ..
..... . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. in ......... exeznplare.
In confunni1Bto cu prevederile art. 263 alin. (7) din Legea m. 20712015 privind Codul de procedură fiscală, p.........W proces-verbol
cooatituie titlu de propr.ietatl3.
Îtnpotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, in termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoştjntă, in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cind urmeazl\ să se ia mAsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului

Executor fiscal
L.S•••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••
(prenllllldet numele tl•emnitar.)

Debitor,
(prenumele, 111111U!le tf•emnitura)

Impozite, taxe,I!Dlenzi. iJi alte sume, precum!Ji KOOellllri:ile 110011ton1;

NUIDe ti~denumin:;
Se va completa: codul de identi:licare :liJicali (codullllll!leric personal, lliiDiiruJ. de :ideDtificare fiscală, codul de tnregistrare fiscali sau codul unic de 'Inregistrare. după caz); .

tn cazul in care a-au emis mai multl:: titluri executorii, ae vor indica pentru tottte Il1IDlirul. 1i data emiterii;
SoinlmuiiWIICb:lrlimasodoii:ICIIJICDlpotipuridoimpozito, taxo, llllllmZi iJi a1to &UIWI, prom~mfi act:eBOrlikl acostora.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA 1, Nr. 798/11.X.2016
ANEXANr.17

Stema unitătii

Model2016 ITL 071

ROMÂNIA

admini-tivteritoriale

Comuno/Oraşui!Munldplullsectorul

Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ......... 1......120 ... .

Ni'.......•..• J..... JlJJ•. ..

CodSIRIJfA

CcdJJ.de idelllilicare:liscali5: ..•.•..................
Adresi/Cont ffiAN/tel/fex/e-mail

APROBAT,
Conducător

organ fiscallocal,

L-S--·-····..........-.-······--·--··-----·-numele '18elllllltura)
(preDUJDele,

PROCES-VERBAL
de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debltorul declarat insolvabil
încheiat astăzi ......... luna ................. 20 .... ora....................... .

In unna verificărilor efectuate de organele fiscale in perioada .. ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... .......... ... ....... ... ....... ... ... . asupra
bunurilor/veniturilor aparţinilnd patrimoniului debitorului ......................................................................................................................... ,
cu donllciliul fucal în ROMÂNIA/ ........................................... , judeţul ......................................................, codul poştal .....•..••....... ,
municipiul/oraşul/comuna .................................... satullsectorul ........................... , str..................................................................., nr ......... ,
bl. ........ , se........ , et ......, ap ......, identificat prin B.I./C.IJC.I.P./Paşaport seria ...... nr............... , C.I.F! ................................................... ,
tel./filx........................................ , e-mail .......................................... , declarat insolvabil prin Procesul-verbal................... ./............ ,
a rezultat:
D

existenţa unor bunuri sau venituri după cum urmează: .............................................................................................................. .

D

inexistenţa vreunui bun sau venit

Având în vedere că debitorul este înscris în D evidenţa curentă 1 D evidenţa separată cu obligaţii fiscale restante în sumă
totală de ... ... ....... ... .......... ..... lei, precum şi faptul ci acesta D deţine 1 D nu deţine, la această dată, bunuri şi venituri urmăribile,
creantele debitorolui wr fi 1nmsferate.1n conformitate cu prevederile art. 265 alin. (2) şi alin. (4) <lin Legea nr. 207/2015 privind Codul

de procedurii fiscală, cu modificările şi compl.etările ulterioare, după caz, in D evidenţa curentă 1 D evidenţa separată.
Obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil au următoarea structură:
Natura obligaţiei fiscale

Termenul de
Anul
Luna

lată

Ziua

Debit

Suma datorată (lei)
Accesorii din care
2

Obligaţiile

fiscale înregistntte de debitor vor fi:

D administrate in continuare in evidenţa curentă;
D trecute în evidenţa separată.
Îilcepând cu data prezentului proces-verbal:

D se intrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante înregistrate de debitorul
declarat insolvabil şi trecute în evidenţa curentă, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;
D se reiau sau se iniţiază, după caz, aplicarea măsurilor de executare silită pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante
înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit bunuri sau venituri şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, dintre care wul se păstrează la dosarul de executare şi unul la
compartimentul cu atribuţii în evidenţa fiscali pe plAtitor.
Şef compartiment

executare siliti,

( prennmele, numele fi 1emnltara)

Şef compartiment

juridic,

( pre11~ nnmele lllleiiiJlltDn.)

Intocmit,
( pre11nmele, nnmele., ftmct:1a fllelllllitnra)

Se anexează următoarele documente justificative: .......................................................................................................................... .

1

Se va completa; eodul de identi:lieare :liseuli (coduliiUillerie peraonal, numirul de identifieare fiseali, eodul de imegistrare fi~~eali INW codul unic de 'inregistrare, după eaz); .

Obtigapile fiecale accesorii caU:u.1ate plni la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de doblndilpenalitate de intirziere, iar cele calculate 1'ncepAnd cu
data de 1 :Umwu:ie 2006 vm: fi evidenţiate cu titulatwa de Dllljomre de intirziere.
2
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ANEXANr.18

Stema unităţii

Model2016 ITL 072

ROMÂNIA

administrativ-

Comuna/Orqui/MUD!clplullsectorul

teritoriale

Denumirea eompartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)

Nr. ......... .f....../20 ..•.
CodSIRUTA
Codul. de :ideo:ific:are fiscali: ...................... .

Nr.

OOOROO 000 } , , 000

J11J ....

AdresA/Cont ffiAN!tellfaxle-mail

ANEXĂ CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
PRIVIND VERIFICAREA ELIGlliiLITĂŢD SOLICITANŢILOR DE FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE

Ca urmare a cererii nr............. ./................. şi a verificărilor efectuate la nivelul organului fiscal
local la nr. de rol nominal unic ............................... , unde este înregistrat contribuabilul
.................................................................................................................. , cu domiciliul fiscal în
ROMÂNW.................................., judeţul ................................................ , codul poştal ............. ,
municipiul/oraşul/comuna
.............................
satul/sectorul
................................. ,
str.
.................................................................................. , nr. ........ , bl. .......... , se. ....... , et. ...... , ap ........ ,
identificat prin B.I./C.I./C.LP./Paşaport seria ...... nr............... , C.LF. 1•••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••••• ,
teL/fax.......................................... , e-mail ............................................................. ,se atestă:
în semestrul anterior emiterii prezentului certificat de atestare fiscală, contribuabilul a
înregistrat unnătoarea situaţie fiscală:
Nr.
ert.

Denumirea ereanţei
bugetare

Semeotrul I 20....
Datorat Achitat Diferenfi

Semestrul II 20....
Datorat Achitat Diferenţi

1/6 din
suma

o

'

1

4• eoll-coll

'

datorată
5•eu12/6

•

1/6 din
suma
datorată

7

kolkol7

!J-~rol6/6

Total:

Solicitantul se incadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată la bugetul local, la data intocmirii
prezentului certificat de atestare fiscală, intr-una din situaţiile de mai jos:
D

obligaţiile

de

obligaţiile

de

plată

scadente

depăşesc

1/6 din totalul

obligaţiilor

datorate in ultimul semestru

incheiat.
D
încheiat.

plată

scadente nu

depăşesc

1/6 din totalul

Conducătorul

obligaţiilor

organului fiscal,
L.S••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(prenumele, nnmele iflaemni.tura)

întocmit azi data ................. .
(prenumele, numele şi funcţia şi semnătura)

notă:

Se va elibera numai la solicitarea contribuabilului.

datorate in ultimul semestru
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ANEXANr.19

Stema unităţii

Model2016 ITL 073

ROMÂNIA

administrativreritoriale

Comuns!Oraşul/MunicipiuVsectorul

Denumirea compartimentului de specialitate
Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)
Nr........... J..... ./lJJ... .

Nr......... ../ ......120... .
COOSIRIJTA
COOuldo-tkolk ...................... .
Adresă/Cont IBAN!tellfax/e-mail

DECIZIE nr•••••••••••••
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
Numele şi prenumele/denumirea debitorului: ........................................................................................ .
DomiciliuVsediul: ROMÂNW ............................... ,judeţul ............................................ , codul poştal

................... , municipiulloraşuVcomuna.................................................... , satul/sectorul ....................................... ,
str....................................................................... , nr......... , bl. .......... , se........ , et. ...... , ap ........ ,
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... m ............... ,
C.I.F .' ............................................... , tel./fax .................................. , e-mail ............................................................ .

In temeiul

ari. 98 lit. c) şi ari. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu

modificările şi completările

ulterioare, pentru plata cu intârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altnr
veuituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii:
Natura obligaţiei de plată2 ................................................................................ ..
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată ......................................................................... .
Suma
(obligaţii

de plată principale)
-Ici-

Accesorii din care •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••./~
Nr.dehml
Cota(%)
Suma
Perioada
(obligaţii de plată accesorii)
-lei-

TOTAL:

In conformitate cu prevederile ari. 152 din Legea nr. 207/2015, cu 1110dificările şi completările
ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creaoţă.
Vă invităm să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate in prezenta decizie, care constituie
şi înştiinţare de plată, cu respectarea termenelor prevăzute la ari. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă in intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la
data de 5 a luuii următoare, inclusiv;
b) dacă data comunicării este cuprinsă in intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la
data de 20 a luuii următoare, inclusiv.
Împotriva prezentului act se poate formula contestaţie, in conformitate cu prevederile ari. 268 şi 270 din
Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, in termen de 45 de zile de Ia data comunicării
acestuia, care se depune la sediul orgaoului !isca! emitent.
Potrivit dispoziţiilor ari. 9 alin.(2) !it. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Conducătorul

orgaoului fiscallocal,

L.S•..••....•...••....•.•..•...••....•....•
(pnmUJIMlh, numele

1

,r MIIIDitan)

Se va completa: codul de identifu::ltl'e fiscali (codul numeric personal, tlllDlirul de identificare filleall, codul de identificare fiscali sm codul unic de inregistrare, ciupi caz);

1 Se va preciza dlmumiiea obligatici. de plată (impozite. taxe, ~XB~tributii SQ~;:iale, amenzi 1i alte :nune)

3 Aueaoriile se vor calcula conform prevederilor art. 173

fi art. 183, dupi<:aZ, din Legeanr. 207/2015, cu modificirile fi completirile ulterioare.
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ANEXANr.20

Stema unităţii
administrativteritoriale

Model2016 ITL 074

ROMÂNIA
Comuna/Orafui!Municipiulfsectorul
Denumirea compartimentului de speclalltute

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)
N<•• ,,,,,,,,,/, "' •.110....

Nr.......... J ....../20 ... .
CodSIRIJI'A
CoWide-....fiscall: "'""'"""""'""
Adresl'Cont mAN/tellfax/e-mail

APROBAT,
Conducător

organ fiscallocal,
L.S........................................ ..
(prenUJDele, numele fllelllllltura)

PROCES-VERBAL
de scidere dln evidenţia obHgaţillor fiscale
Incheiat astăzi ......... luna ................. 20 .... ora....................... .

In

urma verificărilor efectuate de organele de executare în perioada ........................................................... asupra stării

debitorului .......................................................................................................... , cu domiciliul &cal în ROMÂNW ........................ ,
judeţul

....................................................... ,

codul

poştal

................. ,

municipiul/oraşul/comuna

.............................................. .

:~:.:;.tc·.LP:iP~~;·;t·;;~~---~~--~··;:··::·::::::.·:::::::·ciF~'i.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·:::::::::.·.'.'.'.':.~~.:::::~::~.~~:.::::::;·-;1~&;.::::~:.~.::~::~:.::..~:·.:::::~.~~~~~
e-mail ...................................................................... , declarat insolvabil prin Procesul-verbal ................. ./................. ,
respectiv asupra situaţiei obligaţiilor fiscale înregistrate de acesta, după caz. a rezultat că:

D debitorul2••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a decedat sau a fost declarat dispărut ori
decedat prin hotărâre a unei instanţe judecătoreşti.
:r>ocurnentele doveditoare sunt: ......................................................................................................................................................3
D debitorul •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a fost radiat din registrul comerţului.
Documentele doveditoare sunt: ......................................................................................................................................................3
4

D termenul de pres:cripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit la data de ................................,pentru obligaţii
fiscale restante in sumă totală de .......................................... lei. după cum urmează:
Natura obligaţiei fiscale

Termenul de
Anul
Luna

lată

Ziua

Debit

Suma datorată lei
Accesorii din care

Având in vedere cele consemnate, in confonnitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
moditicirile şi completArile ulterioare, obligaţiile fiscale înregistrate de debitorul decedat ori displruţ radiat din registrul comerţului,
respectiv cele pentru care s-a împlinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită. după caz, se scad din evidenţa
curentă/separată, după caz, prin borderou de debite-scădere a creanţelor.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 2 exemplare, dintre care unul se păstrează la dosarul de executare, iar celălalt la
compartimentul cu atribuţii in evidenţa analitică pe plătitori-:-

Şef compartiment

executare silită,

Şef compartiment juridic,

(prenumele, ulllllele fi Mmnltara)

Intocmit,
(prenumele, numele, functie fi semnitara)

1 Se va completa: codul de identiflCarc fiscală (codulll1JIMric personal, numirul de identificare fiscală. codul de înregistrare fiscală sau codul unic de
inregistrare, după caz);
2
Se completează in cazul debitorilor persoane fizice;
3
Se consemnează tipul documentului, instituţia emitentă, numărul şi data acestuia;
4
Se completeazA in cazul debitorilor persoane juridice;
~ Obligaţiile fiscale accesorii calculate până la data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenţiate cu titulatura de dobândilpenal:itate de int:âlziere, iar cele
calculate incepând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi evidentiate cu titulatura de majorare de lntilziere.
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ANEXANr. 21

Stema unităţii

ROMÂNIA
Comuna/Orafui!Municipiulfsectorul
Denumirea compartimentului de speclalltute

administrativteritoriale

Model2016 ITI. 075

Nr. inregistrare contribuabil (dacă este cazul)
N<•• ,,,,,,,,,/, "' •.110....

Nr.......... J ....../20 ... .
CodSIRIJI'A

CoW!de-- "'""'"""""'""

AdresWCont mAN/tellfax/e-mail

APROBAT,
organ fiscallocal,
L.S......................................... .
(pr'ellamele, namcle p •lllllllătura)

Conducător

PROCES-VERBAL

de constatare şi declarare a stării de insolvabilitate nr ...........
încheiat astăzi ......... luna ................. 20 .... ora...................... ..
în baza prevederilor art. 265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
ulterioare, prin prezentul proces-verbal se constatată starea de insolvabilitate a debitorului
....................................................................................................... cu dmuiciliul fiscali în ROMÂNIA/
................................................................... ,judeţul .......................................................... , codul poştal ................. ,
muuicipiul/oraşul/comuna ............................. satul/sectorul ................ , str............................................................ ,
nr......... , bl. .......... , se........ , et. ...... , ap ........ , identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr............... ,
C.I.F. 1................................................. , tel./fax ......................................... , e-mail ....................................... .
Debitorul persoană juridică are înscris în evidenţele contabile, la data de .......................... , obligaţii
fiscale restante în sumă totală de ................................ lei, şi înregistrează bunuri şi venituri urmăribile cu o
valoare însumată estimată, conform documentelor financiar-contabile, de ................................ lei/nu
înregistrează bunuri sau venituri unnăribile.
Debitorul persoană fizică are înscris. la data de ........................... obligaţii fiscale restante în sumă
totală de ................................ lei şi înregistrează bunuri şi venituri urmăribile cu o valoare însumată estimată
de ................................ lei/nu înregistrează bunuri sau venituri urmăribile.
şi completările

în conformitate cu datele cuprinse în evidenţa fiscală pe plătitur, obligaţiile fiscale restante sunt
următoarele:

Natura obli2:atiei fiscale

Termenul de lată
Anul
Luna
Ziua

Debit

Suma datorată neil
Accesorii din canf

Pentru realizarea acestor creanţe fiscale s-au luat următoarele măsuri:
-au fost întocmite şi comunicate somaţiile .............. ./ .............. , ......... ./............. ;
- au fost Infiinţate popriri asupra dispouibilităţilor băneşti din conturile bancare/veuiturilor proprii prin
adresele ........... ./............ , .......... ) ............... ;
-a fost înfiinţat sechestru asigurător/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul-verbal. .............. )
............... , asupra ............................................................. ;
- a fost !nfrinţat sechestru asigurătur/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul-verbal ........ ./
............... ,asupra ............................................................ ;
-a fost aplicată procedura legală pentru evaluarea bunurilor ..................................................................... .
- au fost luate măsurile legale privind înregistrarea ipotecilor la birourile de Carte Funciară .................. ..

.................................................................................................................................................................................. ,
- au fost luate măsurile legale privind înregistrarea dreptului de gaj la Arhiva Electrouică de Garanţii
Reale Mobiliare ....................................................................................................................................................... .
- au fost luate măsurile legale privind publicitatea în vederea valorificării respectivelor bunuri, astfel: .. ..

.................................................................................................................................................................................,
1

Se va ~::ompleta: ooduJ. de i.denti:lk:uo fillcali (oodulllllDllllic pmonal, numărul. de idanlificare fi•l.lalii. oodul de tnregistrare !DI::ală IIW ~::odcl unic de tnregistrare, după caz);

2 Obligaţiile fiscale accesorii calculate plnlla data de 31 decembrie 2005 vor fi evidenpate cu titulatura de doblndilpmtalitate de !DIArziere, iar cele calculate lllcep.tnd cu data

de 1 ianuarie 2006 vor fi evi.denliale cu 1itulanua de majom.re de intilzicre.
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- au fost luate măsurile legale m vederea valorificării respectivelor bunuri, prin licitaţii publice
organizate la data de .......................................................................................................................................... ;
- a fost necesară reorganizarea licitatiilor publice, după cum urmează: ...................................................... .

..................................................................................................................................................................................,
-

m urma licitaţiilor publice organizate au fost valorificate unnătoarele bunuri: .................................. .

............................................................................................................................................................................,
fiind realizate creanţe m cuantum de .......................................................... lei.
Anterior întocmirii prezentului proces-verbal au fost întreprinse următoarele:

verificată situaţia patrimonială a debitorului persoană juridică sub aspectul cuantificării
valorii 'insumate a bunurilor şi veniturilor deţinute, prin solicitarea şi consultarea datelor mscrise m situaţiile
financiar-contabile anuale şi/sau semestriale, precum şi din ultima balanţă contabilă încheiată de societatea
debitoare, fapt din care rezultă că:
a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea debitoarei este de
............................ lei;
b) valoarea msumată a tuturor veniturilor de natură comercială, fiscală sau provenite din dobânzi
bancare aferente unor depozite băneşti, din titluri de stat cu răscumpărare la termen este de ........................... lei;
c) valoarea determinată, pe baza cotaţiilor bursiere la zi, a titlurilor de participaţie (acţiuni, obligaţiuni)
este de ....................................... lei;
d) valoarea tnsumată a creanţelor de natură comercială, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a creanţelor
de natură fiscală (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de
recuperat este de ................................. lei;
e) valoarea tnsumată a disponibilităţilor băneşti, aşa cum rezultă din fişierul conturilor bancare, este de
...................................... lei.
Al. Au fost verificate situaţia bunurilor de orice fel care se află 1n proprietatea debitorului persoană
juridică, precum şi valoarea acestora prin solicitări de informaţii de la:
D Compartimente de specialitate ale autorităţilor publice locale............................................................. ..l

Al. A fost

D Biroul de Carte Funciară ............................................................................................................. 3
D Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ...........................................................................

3

o Registrul Auto Român ................................................................................................................3
D Registrul Naval Român ...............................................................................................................3
D (altă instituţie care gestionează registre publice) ....................................................................... }
din care a rezultat ..................................................................................................................................................... .

fizică,

Bl. A fost verificată situaţia bunurilor de orice fel care se
fiind solicitate informaţii de la:

află

în proprietatea debitorului

persoană

D Compartimente de specialitate ale autorităţilor publice locale............................................................. ..l

D Biroul de Carte Funciară ..............................................................................................................3
D Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ...........................................................................

3

D Registrul Auto Român ................................................................................................................

3

D Registrul Naval Român ...............................................................................................................3
D (altă instituţie care gestionează registre publice) ........................................................................ :

3

din care a rezultat ..................................................................................................................................................... .

B2. Au fost efectuate cercetări şi constatări la domiciliul persoanei fizice cu privire la situaţia materială
a acesteia, precum şi la alte unităţi sau persoane fizice unde aceasta şi-a desfăşurat activitatea profesională ori
lucrativă remunerată, m alte locuri despre care s-au cules informaţii în legătură cu existenţa bunurilor
debitorului persoană fizică, din care au rezultat ..................................................................................................... ..

3

So va indica daDuminoa imtitutioi In couzi.
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B3. Au fost solicitate iuformaţii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la moştenitorii care au
acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispărut ori decedat, diu care a rezultat

B4. Au fost solicitate iuformaţii de la societăţile bancare cu privire Ia existenţa unor contori de
de debitor inclusiv in situaţia in care debitorul este declarat dispărut ori decedat,
diu care a rezultat... .......... .
dispouibilităţi băneşti deţinute

In urma constatărilor de mai sus rezultă că debitornl se incadrează in prevederile art. 265 diu Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi este declarat
insolvabil intrncât:
D valoarea bunurilor şi veniturilor acestuia este mai mică decât valoarea obligaţiilor fiscale neachitate;
D

acesta nu are bunuri sau venituri urmăribile.

Creanţele

inregistrate de debitorul ................................................................................................. declarat
insolvabil prin prezentul proces-verbal vor fi:
D administrate in continuare in evidenţa curentă;
D trecute in evidenţa separată.
începând cu data prezentului proces-verbal:
D se continuă aplicarea măsurilor de executare silită pentrn recuperarea obligaţiilor fiscale restaote
inregistrate de debitorul declarat insolvabil şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;
D se intrerup aplicarea măsurilor de executare silită pentrn recuperarea obligaţiilor fiscale restaote
inregistrate de debitorul declarat insolvabil, precum şi calculul obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora.
Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, diu care unul se păstrează la dosarul de
executare, unul la compartimentul cu atribuţii in evidenta analitică pe plătitori, iar celălalt va fi transmis
debitorului declarat insolvabil.

Şef compartiment executare silită,

Şef compartiment

(prenumele, numele fi semnAtura)

( prenumele. numele fi 1emnitura)

juridic,

Întocmit,
(prenumele, numele, foneţla fl~~e~~~~~ltura)

