Stema unităţii
administrativteritoriale

Anexa nr. 74
Model 2009 ITL 099

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
PROCESUL-VERBAL
de constatare a insolvabilităţii

Nr. ........../…/20….

Încheiat astăzi …… luna……………. 20…..
În baza ...................................................................................................................................................................... şi având în vedere că debitorul
........................................................................................................................................, cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/ .....................................,
judeţul ............................................, codul poştal ..................., municipiul/oraşul/comuna.........................................., satul/sectorul ..................................,
str. ......................................................................, nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr.
.............., C.I.F.*)..............................................., tel./fax.................................., e-mail ……………………………………, a fost înscris în evidenţa fiscală
cu următoarele obligaţii bugetare, conform titlurilor executorii1)……...........................................................................…….............................................,
emise de ...................................................................................................................................
Termen de plată
Denumirea obligaţiei bugetare
Anul

Luna

Ziua

Debit

Suma datorată lei
Accesorii calculate până
la data de ………......…..

Pentru încasarea şi executarea silită a acestor sume s-au luat următoarele măsuri:
a) s-a comunicat înştiinţarea de plată ........................../...........................;
b) s-a comunicat somaţia ........................../...........................;
c) s-a înfiinţat poprirea ........................../...........................;
d) s-a înfiinţat sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile........................................................................................................................……........
.......................................................................................................................................................................................................................................................
e) s-au indisponibilizat următoarele bunuri mobile/imobile.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
În urma aplicării măsurilor prevăzute mai sus, debitorul figurează cu următoarele obligaţii bugetare:
Termen de plată
Denumirea obligaţiei bugetare
Anul

Luna

Ziua

Debit

Suma datorată lei
Accesorii calculate până
la data de ………......…..

Pentru determinarea bunurilor şi veniturilor debitorului, s-au luat următoarele măsuri:
a) s-au făcut cercetări la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului şi s-a constatat că.....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
b) s-au solicitat relaţii de la serviciul de evidenţă a persoanei/de la oficiul registrului comerţului/ de la instanţele de pe lângă tribunalul
judeţean, după caz, şi s-a constatat că ..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
c) s-au cerut relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice, unde debitorul şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani şi s-a constatat că ............
.......................................................................................................................................................................................................................................................
d) s-au cerut relaţii la organele fiscale în raza cărora s-a născut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum şi de la cele în a
căror rază administrativ-teritorială ori evidenţă se află sucursale sau puncte de lucru ale debitorului şi s-a constatat că ..........................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
e) s-au solicitat de la organele şi persoanele abilitate informaţii cu privire la moştenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat şi s-a
constatat că ...................................................................................................................................................................................................................................
f) s-au verificat documentele de înfiinţare şi de evidenţă (statut, contract de societate, acte adiţionale de modificare a acestora, bilanţ contabil,
balanţa lunară etc.) şi s-a constatat că ..........................................................................................................................................................................................
g) s-au solicitat informaţii societăţilor bancare la care debitorul are conturi deschise şi s-a constatat că..................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
h) s-au mai făcut următoarele cercetări…………………………………………………………...............................................................................
În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispoziţiile ............................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................,
şi este insolvabil, întrucât2):..........................................................................................................................................................................................................
Conducătorul organului fiscal local,
L.S.… ………………………………
(prenumele, numele şi semnătura)

Se anexează următoarele documente justificative: ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
*)
1)
2)

Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii;
Se menţionează după caz:
1. Debitorul nu are venituri sau bunuri urmăribile;
2. După încetarea executării silite, pornită împotriva debitorului, rămân debite neachitate;
3. Debitorul a dispărut sau a decedat fără să lase avere;
4. Debitorul nu este găsit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut şi, la acestea ori în alte locuri unde există indicii că a avut avere, nu se găsesc venituri sau bunuri urmăribile;
5. Potrivit legii, debitorul persoană juridică, îşi încetează existenţa şi au rămas neachitate obligaţii bugetare.

