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              SERVICIUL IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI 
 
Codul de identificare fiscală:4364942       Nr......./..../20.... 
 
 

                                                APROBAT, 
                                                 PRIMAR 
                                            CONSTANTIN SAVA 
 
 

PROCES-VERBAL 
de transfer al obligaŃiilor fiscale 

înregistrate de debitorul declarat insolvabil 
Încheiat astăzi ......... luna ....... 20.... ora ........ 

 
 
    În urma verificărilor efectuate de organele fiscale în 
perioada ................asupra bunurilor/veniturilor aparŃinând 
patrimoniului debitorului ......................................, 
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/..............,judeŃul 
..............,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 
...................................,declarat insolvabil prin 
Procesul-verbal ............../..........,a rezultat: 
    [] existenŃa unor bunuri sau venituri după cum urmează: 
.................................................................  
................................................................. 
................................................................. 
    [] inexistenŃa vreunui bun sau venit. 
    Având în vedere că debitorul este înscris în [] evidenŃa 
curentă /[] evidenŃa separată cu obligaŃii fiscale restante în 
sumă totală de .........lei, precum şi faptul că acesta [] deŃine 
/ [] nu deŃine, la această dată, bunuri şi venituri urmăribile, 
creanŃele debitorului vor fi transferate, în conformitate cu 
prevederile art. 176 alin. (2) şi alin. (4), după caz, în [] 
evidenŃa curentă / [] evidenŃa separată. 

ROMANIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI 

JUDEłUL IALOMIłA 
Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

www.primariaurziceni.ro 



    ObligaŃiile fiscale înregistrate de debitorul declarat 
insolvabil au următoarea structură: 
 
Natura obligatiei Termenul de plata Suma datorata (lei) 
 Anul Luna Ziua Debit Accesorii din care 

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

      
      
      
      
      
 
 
    ObligaŃiile fiscale înregistrate de debitor vor fi: 
    [] administrate în continuare în evidenŃa curentă; 
    [] trecute în evidenŃa separată. 
    Începând cu data prezentului proces-verbal: 
    [] se întrerupe aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru recuperarea obligaŃiilor fiscale restante înregistrate de 
debitorul declarat insolvabil şi trecute în evidenŃa curentă, 
precum şi calculul obligaŃiilor fiscale accesorii aferente 
acestora; 
    [] se reia sau se iniŃiază, după caz, aplicarea măsurilor de 
executare silită pentru recuperarea obligaŃiilor fiscale restante 
înregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dobândit 
bunuri sau venituri şi calculul obligaŃiilor fiscale accesorii 
aferente acestora. 
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare, 
dintre care unul se păstrează la dosarul de executare şi unul la 
compartimentul cu atribuŃii în evidenŃa fiscală pe plătitor. 
 
 
 
 
     Şef serviciu                  Şef compartiment juridic, 
 
   Ec. MARIA IRIMIE                 L.S.................... 
                               (prenumele, numele şi semnătura) 
 
 
 
 
                                           Întocmit, 
 
                                    L.S.................... 
                                (prenumele, numele şi semnătura) 
 
 
 
 



    Se anexează următoarele documente justificative: ............ 
................................................................. 
.................................................................
.................................................................
................................................................. 
 
 
 
 
 
__________ 
    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul 
numeric personal, 
  numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
    *1) ObligaŃiile fiscale accesorii calculate până la data de 
31 decembrie 
  2005 vor fi evidenŃiate cu titulatura de dobândă/penalitate de 
întârziere, 
  iar cele calculate începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi 
evidenŃiate cu 
  titulatura de majorare de întârziere. 
 


