Stema unităţii
administrativteritoriale

Anexa nr. 56
Model 2009 ITL 081

ROMÂNIA
Oraşul Corabia
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Codul de identificare fiscală: 4716810
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail: Corabia,Olt,Str.Cuza
Voda,Nr.54/0249.560703/0249.506154/primariacorabia@yahoo.com

Nr. ........../…/20….

ADRESĂ
de înfiinţare a popririi asiguratorie asupra disponibilităţilor băneşti
Numele şi prenumele/denumirea debitorului: .........................................................................................................
Domiciliul/sediul: ROMÂNIA/ .............................., judeţul ............................................, codul poştal ...................,
municipiul/oraşul/comuna......................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................,
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........
Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. .............., C.I.F.*)
..............................................., tel./fax.................................., e-mail .............................................................
În baza art.129 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în
2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii nr. ………… din
………… emisă de …......................................................………….………, anexată, în copie certificată, se indisponibilizează
de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare
provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dv. de către debitorul 1).............................
....……………………………...………………………………
Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi vărsate în conturile deschise la
unitatea de trezorerie şi contabilitate publică …………………………………………………… ………………………după
cum urmează:
Natura obligaţiei
fiscale 2)

Suma estimată / stabilită
( lei )

Nr. contului bugetar în care urmează
a se vira suma reţinută

TOTAL
Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea
documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile
acestuia, până la data ridicării măsurii asiguratorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, după caz, cu
excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.
În cazul începerii procedurii de executare silită, organul de executare va transmite băncii titlul executoriu în copie
certificată şi o comunicare cuprinzând sumele datorate de către debitor.
Măsura asiguratorie dispusă, daca nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada
executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi asiguratorie.
Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asiguratorii, cel interesat poate face contestaţie în
conformitate cu prevederile art.173 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească
competentă.
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului.
Vă mulţumim pentru cooperare,

Conducătorul organului fiscal local,
L.S.…………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

*)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
Numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau
codul unic de înregistrare, după caz); alte date de identificare a debitorului.
2)
Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii, după caz;
1)

