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PROCES-VERBAL
de constatare qi declarare a stdrii de insolvabilitate

Incheiat astizi 09.07.2018
nr.349l

in baza prevederilor art.255 din Legea nr.207120L5 privind Codulde procedurd fiscal6, cu modificdrile

gi completSrile ulterioare, prin prezentul proces-verbal se constatatS starea de insolvabilitate a debitorului

SECAREANU PETRE SORIN cu domiciliul fiscal in ROMANIA, jude!ul Prahova codul pogtal 107065, comuna

Bertea, satul Bertea, nr.2354, identificat prin CNP L75091229091,L

Debitorut persoand fizicd ore inscris,lo dato de 09.07.20L8, obligosiifiscale restonte in sumd totold de

500 lei, si nu inregistreazd venituri urmdribile iar bunurile ce le detine sunt in indiviziune cu fosta sotie.

in conformitate cu datele cuprinse in evidenla fiscali pe plStitor, obligaliile fiscale restante sunt

urmStoarele:

Pentru realizarea acestor creanle fiscale s-au luat urmitoarele misuri:

- au fost intocmite gi comunicate somaliile L557127.O3.20L8 si titlul executoriu 202/21.03.2018

- au fost infiinlate popriri asupra disponibilitSlilor binegti din conturile bancare/veniturilor proprii prin

adresele NU ESTE CAZUL

- a fost infiinlat sechestru asigurdtor/executoriu asupra bunurilor mobile - NU S-A PUTUT INFIINTA

SECHESTRU DEOARECE BUNURILE SUNT DETINUTE IN INDIVIZIUNE CU FOSTA SOTIE.

de I iuuuie 2006 vor fi evidenliate cu titulatura de rnajorae de int6rziere.
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Natura obligatiei fiscale Termenul de plati Suma datorati (lei)

Amenzi conf .situatii anexate Anul Luna Ziua Debit Accesorii din care

Nr.dosar 120

Amenzi locale 500 lei RO78TREZ5 262 1A350102XXXX

TOTAL 500 LEt



- a fost aplicate procedura legalS pentru evaluarea bunurilor -

- au fost luate misurile legale privind inregistrarea ipotecilor la birourile de Carte Funciari NU ESTE

CAZUL

- au fost luate misurile legale privind inregistrarea dreptului de gaj la Arhiva Electronici de Garantii

Reale Mobiliare NU ESTE CAZUL

- au fost luate misurile legale privind publicitatea in vederea valorificirii respectivelor bunuri, astfel:

NU ESTE CAZUL

- au fost luate mdsurile legale in vederea valorificdrii respectivelor bunuri, prin licitalii publice

organizate la data de NU ESTE CAZUL

- a fost necesari reorganizarea licitaliilor publice, dupl cum urmeazi NU ESTE CAZUL;

- in urma licitaliilor publice organizate au fost valorificate urmitoarele bunuri:..,,fiind realizate

creanle in cuantum de ............... .'. lei. NU ESTE CAZUL

Anterior intocmirii prezentului proces-verbal au fost intreprinse urmitoarele:

A1. A fost verificati situalia patrimoniali a debitorului persoand juridici sub aspectul cuantificdrii

valorii insumate a bunurilor gi veniturilor delinute, prin solicitarea gi consultarea datelor inscrise in situaliile

financiar-contabile anuale gi/sau semestriale, precum gi din ultima balan!5 contabilS incheiatS de societatea

debitoare, fapt din care rezulti c5:

a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile 9i imobile aflate in proprietatea debitoarei este de

....... lei; NU ESTE CAZUL

b) valoarea insumati a tuturor veniturilor de naturi comerciali, fiscali sau provenite din dob6nzi

bancare aferente unor depozite bSnegti, din titluri de stat cu riscumpirare la termen este de..................1ei;

NU ESTE CAZUL

c) valoarea determinatS, pe baza cotaliilor bursiere la zi, a titlurilor de participalie (a{iuni, obligaliuni)

este de lei; NU ESTE CAZUL

d) valoarea insumati a creanlelor de naturi comerciali, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a

creanlelor de naturi fiscald (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoand juridici le

are de recuperat este de lei; NU ESTE CAZUL

:l :1:::::-::H:ii Hi::fJJi',"" 
bsnesti' asa cum rezurts din fisierur conturiror bancare' este de

A2. Au fost verificate situalia bunurilor de orice fel care se afli in proprietatea debitorului persoani

juridic6, precum gi valoarea acestora prin solicitiri de informalii de la:

tr Compartimente de specialitate ale autorititilor publice locale NU ESTE CAZUL

I Biroul de Carte FunciarS

tr Arhiva Electronici de Garanlii Reale Mobi|iare...,...........

tr RegistrulAuto Romdn

tr Registrul Naval Rom6n

fl (alti institulie care gestioneaz5 registre publice)din care a rezultat - NU ESTE CAZUL



81. A fost verificatd situalia bunurilor de orice fel care se afld in proprietatea debitorului persoani

fizicS, fiind solicitate informatii de la:

D compartimente de specialitate ale autoritSlilor publice locale COMUNA BERTEA- ARE BUNURT

MOBILE Sl IMOBILE lN PROPRIETATE detinuta in indiviziune cu fosta sotie fara a exista un partaj al bunurilor.

U Biroulde Carte Funciard

tr Arhiva Electronici de Garanlii Reale Mobi|iare...............

f] Registrul Auto Rom6n

D Registrul Naval Rom6n

D (alti institulie care gestioneazi registre publice) . SISTEMUL INFORMATIC PATRIMVEN- ANAF

din care a rezultat - NU ARE CONTURI BANCARE

NU ARE VENITURI DIN SALARIISAU ALTE SURSE

NU DETINE VEHICULE

DETINE O CASA lN SUPRAFATA DE 79 mp si 993 mp teren curte detinute in indiviziune cu

fosta sa sotie.

82. Au fost efectuate cercetdri 9i constatiri la domiciliul persoanei fizice cu privire la situatia materialS

a acesteia, precum gi la alte unitSli sau persoane fizice unde aceasta gi-a desfSgurat activitatea profesionald ori

lucrativd remuneratS, in alte locuri despre care s-au cules informatii in legituri cu existenta bunurilor

debitoruluipersoani fizici, din care au rezultat -NU ESTE CAZUL.

83. Au fost solicitate informalii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la mogtenitorii care

au acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat dispdrut ori decedat, din care a rezultat -

NU ESTE CAZUL

84. Au fost solicitate informalii de la societ5lile bancare cu privire la existenla unor conturi de

disponibilitSli bdnegti delinute de debitor inclusiv in situatia in care debitorul este declarat dispirut ori

decedat, din care a rezultat-NU ESTE CAZUL

in urma constatirilor de mai sus rezultd ci debitorul se incadreazi in prevederile art. 265 din Legea nr.

20712075 privind Codul de procedurd fiscalS, cu modific6rile 9i completirile ulterioare, gi este declarat

insolvabil intruc6t:

tr valoarea bunurilor gi veniturilor acestuia este mai micS dec6t valoarea obligaliilor fiscale neachitate;

tr acesta nu are bunuri sau venituri urmdribile.

Creanlele tnregistrate de debitorul SECAREANU PETRE SORIN declarat insolvabil prin prezentul proces-

verbal, vor fi:

tr administrate in continuare in evidenta curent6;- NU ESTE CAZUL

tr trecute in evidenla separatS.

incep6nd cu data prezentului proces-verbal:



tr se continui aplicarea misurilor de executare siliti pentru recuperarea obligatiilor fiscale restante

inregistrate de debitorul declarat insolvabil gi calculul obligaliilor fiscale accesorii aferente acestora;-NU ESTE

CAZUL

tr se intrerupe aplicarea misurilor de executare silitd pentru recuperarea obligaliilor fiscale restante

inregistrate de debitorul declarat insolvabil, precum gi calculul obligaliilorfiscale accesorii aferente acestora.

Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, din care unul se pdstreazi la dosarul de

executare, unul la compartimentul cu atribulii in evidenla analiticd pe plStitori, iar cel5lalt va fi transmis

debitorului declarat insolvabil.

INSPECTOR COMP.FI NANCIAR-CONTABIL, SECRETAR,

GE
.A 

BUZOIU

( prenlmble, numele gi semnitura)

intocmit,

INSPECTOR ANA. CAMETIA ROTARU
li

(prenumele, ,,4rn[t", trn.1i. 9i semnrtura)

*\

Se anexeazi urmitoarele documente justificative:

- Dosarul de urmarire nr.l"20

- Adresa registrul agricol

- AdTesa SPCLEP SLANIC

Dovada verificare in sistemul informatic PATRIMVEN

Som atie nr.t557 / 2L.03, 2018

Titl u I execut oriu nr.2O2 / 21.03.2018

HCLnr.29/29,08.2013

ELENA -SIMONA DIMIAN

(prenumele, numele gi seryrdtura)


