ANEXA nr. 7
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIRECȚIA FISCALĂ
Str. Dorobanţilor, nr. 4,Braşov 500009 Tel : +40-268-474440, Fax : +40-268-410540
dirfiscala@dfbv.ro
SERVICIUL JURIDIC Ind: E
Nr.intrare/ieşire: ........…............… Data intrare/ieşire:……………………………

Aprobat
Conducătorul organului fiscal
Nume, prenume.............................
Semnătură..................................
REFERAT
pentru aprobarea contractului de cesiune
Subsemnatul(a)..............................................., având funcția de .................................... în
cadrul Serviciului Juridic, ca urmare a intrării în procedura insolvenței a debitorului
.................................................................. 1, cod de identificare fiscală .......................................... 2
în temeiul prevederilor art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare și ale HCL nr. ..................... pentru aprobarea Procedurii
privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței, s-a
constatat că sunt îndeplinite condițiile privind cesiunea creanțelor bugetare cu care organul fiscal
s-a înscris în tabelul definitiv de creanțe, creanțele curente aferente procedurii insolvenței,
respectiv creanțele născute de la data publicării tabelului definitiv și până la data încheierii
contractului de cesiune.
I. Creanțele bugetare cu care organul fiscal local s-a înscris în tabelul defitiniv de creanțe,
creanțele curente aferente procedurii insolvenței, respectiv creanțele născute de la data publicării
tabelului definitiv și până la data încheierii contractului de cesiune, pentru debitorul
............................................. 3 sunt în cuantum total de ............................ lei, reprezentând:
Nr.
Crt.

Denumirea
obligației
bugetare

Obligația bugetară
Total, din Obligația Obligații fiscale accesorii
care:
principală Majorări de întârziere
2=3+4
3
4

0
1
Total general:
II. Conform Deciziei privind stabilirea rezultatelor selecției cesionarului pentru recuperarea
creanțelor bugetare nr.................. din data de ....................... a Comisiei de selecție a cesionarului
pentru recuperarea creanțelor bugetare, s-au stabilit următoarele:
Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție
a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.
2
Se va menționa codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat
procedura de selecție a cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.
3
va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolvenței pentru care s-a demarat procedura de selecție a
cesionarului pentru creanțele bugetare datorate de către debitor.
1

a)
Ofertantul câștigător este ................................................. 4, codul de identificare
fiscală ............................................ 5, care a oferit prețul cesiunii la valoarea de
...................................... lei. Acest preț este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare
înscrise în tabelul definitiv de creanțe, creanțele curente aferente procedurii insolvenței,
respectiv creanțele născute de la data publicării tabelului definitiv și până la data
încheierii contractului de cesiune;
b)
Termenul / termenele de plată a prețului cesiunii este următorul / sunt
următoarele: ......................................... 6, care se realizează într-o perioadă de maximum
un an de la data încheierii contractului de cesiune;
III.

Cesionarul a constituit / nu a constituit garanții întrucât: 7
A plătit integral prețul cesiunii până la data încheierii contractului de cesiune, cu
documentul de plată nr. .......................................... din data de ......................................;
Va plăti integral, în termen de 30 de zile inclusiv de la data încheierii contractului de
cesiune. Valoarea garanției constituite sub forma .............................................. acoperă
cuantumul creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, creanțele curente
aferente pocedurii insolvenței, respectiv creanțele născute de la data publicării tabelului
definitiv și până la data încheierii contractului de cesiune;
În maximum un an de la data încheierii contractului de cesiune, respectiv în .............. rate
lunare / trimestriale / semestriale.

Valoarea garanției constituite sub forma ................................. acoperă atât cuantumul
creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe, creanțele curente aferente procedurii
insolvenței, respectiv creanțele născute de la data publicării tabelului definitiv și până la data
încheierii contractului de cesiune, cât și valoarea majorărilor de întârziere aferente prețului
cesiunii, calculată potrivit legii.
Prezentul referat va sta la baza încheierii contractului de cesiune a creanțelor bugetare.
Membru comisie,
Numele și prenumele.......................
Membru comisie,
Numele și prenumele.......................
Secretar comisie,
Numele și prenumele.......................

Se va menționa denumirea ofertantului câștigător.
Se va menționa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic
de înregistrare, după caz, al ofertantului declarat câștigător.
6
Se va / vor menționa termenul / termenele de plată a prețului cesiunii.
7
Se va bifa căsuța aferență opțiunii conform căreia va efectua / s-a efectuat plata prețului.
4
5

1.
Denumire: Decizie privind stabilirea rezultatului selecției cesionarului pentru recuperarea
creanțelor bugetare.
2.
Format A4/t1.
3.
Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
4.
Se utilizează în baza prevederilor art. 7 din HCL .............................................. pentru
aprobarea procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura
insolvenței și ale art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.
5.
Se întocmește în mai multe exemplare de către organul fiscal (nr. ofertanți +2).
6.
Circulă câte un exemplar la fiecare ofertant.
7.
Se arhivează: un exemplar la Comisia de selecție a cesionarului pentru recuperarea
creanțelor bugetare și un exemplar la dosarul fiscal al societății a cărui creanțe au fost cedate.

