
        
ROMÂNIA

Consiliul Local al Comunei Tomşani
Directia Impozite si Taxe Locale

Cod SIRUTA:  135896
Codul de identificare fiscală: 2843035  Nr. ............./……../20….
Adresă/Cont IBAN/tel/fax/e-mail:Comuna Tomşani, sat Tomşani, nr. 24A, jud. Prahova         0244237000/ 0244237205

ADRESĂ 
de înființare a popririi asigurătorii

Numele și prenumele/denumirea debitorului: .........................................................................................................
Domiciliul fiscal: ROMÂNIA/ .............................., județul ............................................, codul poștal ...................,

municipiul/orașul/comuna......................................., satul/sectorul .........................., str. .........................................................
nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........ 

Alte  date  de  identificare  a  debitorului: identificat  prin  B.I./C.I./C.I.P./Pașaport  seria  ......  nr.  ..............,
C.I.F.1 ..............................................., tel./fax.................................., e-mail .............................................................

În  baza  art.  213  alin.  (2)  din  Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și
completările ulterioare, și a Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii ................../.........…………, emisă de …………….
………….………………................………………, anexată în copie certificată, se înființează poprirea asigurătorie asupra
sumelor de bani datorate de dumneavoastră cu orice titlu, debitorului2.....................................................
....……………………..………………………… .

Sumele vor fi reținute și, în cazul începerii procedurii de executare silită prin transmiterea titlului executoriu în
copie certificată terțului poprit, de către organul de executare, vor fi vărsate în conturile deschise la unitatea de trezorerie și
contabilitate publică …………………………………………..……… după cum urmează:

Natura obligației 
de plată 3

Suma estimată / stabilită
( lei ) 

Nr. contului bugetar în care urmează a
se vira

suma reținută

TOTAL

În  conformitate  cu  prevederile  art.  236  alin.  (10)  din  Legea  nr.  207/2015,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicați dacă datorați, cu orice titlu, vreo sumă
de bani debitorului sus-menționat. Nerespectarea obligațiilor ce-i revin terțului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)–(11) din
Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție potrivit  art. 336 alin. (1) lit. k) și se
sancționează conform art. 336 alin. (2) lit. d) din același act normativ.

Măsura  asigurătorie  dispusă,  dacă  nu a  fost  desființată  în  condițiile  legii,  rămâne  valabilă  pe  toată  perioada
executării  silite,  fără  îndeplinirea  altor  formalități,  potrivit  dispozițiilor  art.  213 alin.  (3)  din Legea  nr.  207/2015,  cu
modificările și completările ulterioare.

Împotriva  actelor  prin care  se  duc  la  îndeplinire  măsurile  asigurătorii,  cel  interesat  poate  face  contestație  în
conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de
15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoștință, la instanța judecătorească competentă.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Conducătorul organului fiscal local,

L.S. …………………………………
(numele și prenumele și semnătura)

Persoana de contact:                                                                                                                                                                                          Întocmit,
....................................................... .............................................................
(numele, prenumele și funcția)               (numele, prenumele și funcție)
Tel./fax/e-mail ................................

1) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.
2) 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
3) Se va preciza denumirea creanţei principale: impozit, taxă, amendă sau altă sumă ori a creanţei accesorii, după caz.
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