ROMÂNIA, Județul OLT
COMUNA SOPARLITA
CIF 17091437
COMUNA SOPARLITA, Str. PRINCIPALA Nr. 121
Telefon: 0249455382
Dosarul de executare nr. 34 / 10.02.2020

Model 2016 ITL 037

Nr. înreg. 292 din 10.02.2020

SOMAȚIE numărul 34 din 10.02.2020
CĂTRE CONTRIBUABILUL :

ZANFIR DANUT

NR. DE ROL NOMINAL UNIC: 367

MORII, Nr. 3

CNP: 1710328280057

Comuna SOPARLITA, Județ Olt

Nr. dosar contribuabil: 367

în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, vă înștiințăm că figurați în evidența fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a
început executarea silită în temeiul titlului executoriu /titlurilor executorii anexat/anexate emis/emise de COMUNA
SOPARLITA.

Natura obligației de
plată 1)

Titlu executoriu
nr./data 2)
(anexă)

□____ k

2

Amenda circulație

|

Cuantumul
sumei
Accesorii datorate 3) (lei)

Suma (lei)
Debit
■

4

3

Cont IBAN

I
6

5

34/ 10.02.2020

804

0

804

R070TREZ50821A350102XXXX

34/ 10.02.2020

256

164

420

RO49TREZ5082107020101XXX

34/ 10.02.2020

504

376

880

RO68TREZ5082116020201 XXX

34/ 10.02.2020

148

21

169

R090TREZ5082107020203XXX

34/ 10.02.2020

16

3

19

RO93TREZ5082107020201 XXX

34/ 10.02.2020

431

263

694

R093TREZ5082107020201XXX

34/ 10.02.2020

225

0

225

RO27TREZ50821330208XXXXX

2.384

827

3.211

Impozit clădire

Impozit auto sub 12 t
Impozit teren extravilan
Impozit teren intravilan
Impozit teren curti/con.
Taxa paza

TOTAL

Accesoriile prevăzute în coloana 4 din tabel, aferente obligațiilor de plată prevăzute în coloana 1 din tabel, se
calculează în continuare, în cuantum de 1 % pe lună sau fracție de lună, aplicate asupra obligațiilor de plată neachitate,
până la data plății, inclusiv.
Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somații, nu veți achita sumele menționate pentru care termenul
legal de plată a expirat sau nu veți face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se va proceda la continuarea
măsurilor de executare silită (poprire pe venituri salariale, venituri din pensii, etc, sechestru asupra bunurilor mobile si
imobile).

Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor arătate mai sus, inclusiv cele generate de comunicarea acestei
somații prin poștă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
Vă rugăm, dacă achitați sumele datorate prin alte modalități decât numerar, să menționați pe instrumentele de plată
denumirea obligației bugetare și numărul somației în urma căreia plătiți.
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împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art.9 alin(2) lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații:...................................................................................................................................................

Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local,
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către unitatea noastra potrivit Regulamentului nr. 679 / 2016 al UE, privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, în scopul îndeplinirii unei obligații legale. Datele
pot fi dezvăluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restrictionarea si/sau
opoziția prelucrării, în condițiile RGDP nr. 679 / 2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul unitatii noastre.

Aveți dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere si dreptul de a introduce o cale de atac în justiție.

întocmit, Consilier superior
CIONILA FLORIANA

PRIMAR
NEAGU CRISTINEL
Persoana de contact OFL : CIONILA
Telefon...................................................
Email......................................................

Am primit un exemplar,
Numele și prenumele:..
Act de identitate seria ...
Azi data de:.....................
Semnătura......................

nr.

1) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz;
2) în cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul și data emiterii;
3) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plătii sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările și completările ultenoare.
Tipărit de CIONILA FLORIANA la data de 10 02.2020 10:51:40

ROMÂNIA, Județul OLT
COMUNA SOPARLITA
CIF 17091437
COMUNA SOPARLITA, Str. PRINCIPALA Nr. 121
Telefon: 0249455382
Dosarul de executare nr. 34 / 10.02.2020

Model 2016 ITL 038

Nr. înreg. 292 din 10.02.2020

TITLU EXECUTORIU nr. 34 din 10.02.2020
CĂTRE CONTRIBUABILUL :

ZANFIR DANUT

NR DE ROL NOMINAL UNIC: 367

MORII, Nr. 3

CNP: 1710328280057

Comuna SOPARLITA, Județ Olt

In temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, întrucât a expirat scadența/termenul de plată a obligațiilor fiscale înscrise în documentul/documentele prin
care s-a stabilit suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu.

Natura obligației de
plată 1)
1

Titlul de creanță sau
înscrisul care constituie
titlu executoriu 2)
2

Amenda circulație
PV. CC 9018653/
24.10.2016
PV. CC 9937594 /
24.10.2016

Impozit clădire
Impozit auto sub 121

Impozit teren extravilan
Impozit teren intravilan
Impozit teren curti/con.

Taxa paza

TOTAL

Cuantumul
sumei
Accesorii datorate 3) (lei)
4
5

Suma (lei)
Debit
3

ContIBAN

6

804

0

804

536

0

536

268

0

268

256
256

164
164

420

504

376

880

504

376

880

148

21

169

148

21

169

16

3

19

16

3

19

431

263

694

RO93TREZ5082107020201XXX

431

263

225

0

694
225

R027TREZ50821330208XXXXX

225

0

225

2.384

827

3.211

R070TREZ50821A350102XXXX

!
RO49TREZ5082107020101XXX

420
RO68TREZ5082116020201XXX

R090TREZ5082107020203XXX

R093TREZ5082107020201XXX

-t.ginal* l

ck
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*

împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art.9 alin(2) lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Alte informații:...................................................................................................................................................
Vă mulțumim pentru urgența conformării la plata obligațiilor către bugetul local,

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către unitatea noastra potrivit Regulamentului nr. 679 / 2016 al UE, privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, în scopul îndeplinirii unei obligații legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dreptul de acces la date, rectificare, ștergere, restrictionarea
si/sau opoziția prelucrării, în condițiile RGDP nr. 679 / 2016, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, depusa la sediul unitatii noastre.
Aveți dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere si dreptul de a introduce o cale de atac în justiție.

întocmit, Consilier superior
CIONILA FLORIANA
Persoana de contact OFL : CIONILA FLORIANA
Telefon........................................................................
Email...........................................................................

1) Se va preciza denumirea creanței fiscale principale: impozit, taxă, amendă sau alte sume datorate bugetului local, ori accesorii, după caz;
2) Decizia de impunere, procesul-verbal de constatare a contravenției, hotărârea judecătorească, contractele de locațiune înregistrate la organele fiscale (A.N.A.F.) sau
încheiate în formă autentică (conform art. 1796-1798 din Codul Civil), alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
3) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare până la data plății sau stingerii, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare.

