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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate în cazul contribuabililor 

persoane fizice 

 

În conformitate cu prevederile art. 265 alin.1 din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare “este 

insolvabil debitorul ale cărui venituri ori bunuri urmăribile au o valoare mai 

mică decât obligațiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri 

urmăribile”. 

Alin. (2) al aceluiași articol precizează că “Pentru obligațiile fiscale ale 

debitorilor declarați în stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri 

urmăribile, conducătorul organului de executare silită dispune scoaterea creanței 

din evidența curentă și trecerea ei într-o evidență separată pe baza procesului 

verbal de insolvabilitate”, iar alin. (3) “în cazul debitorilor prevăzuți la alin. (2) 

executarea silită se întrerupe. Organul fiscal are obligația ca cel puțin o dată pe 

an să efectueze o investigație asupra stării acestor contribuabili, care nu 

constituie acte de executare silită”. 

Conform art. 265 (alin 4) “în cazul în care se constată că debitorii au 

dobândit venituri sau bunuri urmăribile, organele de executare silită iau măsurile 

necesare de trecere din evidența separată în evidența curentă și de executare 

silită. 

Alin. (2) al art. 266 din legea mai sus menționată precizează faptul că: “În 

cazul prevăzut la art. 265 alin. (2), dacă la sfârșitul perioadei de prescripție se 

constată că debitorul nu a dobândit bunuri sau venituri urmăribile, organele de 

executare silită procedează la anularea obligațiilor fiscale”. 

La nivelul municipiului Roman, în aplicarea dispozițiilor legii prevăzute mai 

sus a fost întocmită și aprobată procedura operațională “Declararea stării de 

insolvabilitate a contribuabililor persoane fizice”. Conform pct. 5.1. din această 

reglementare procesele verbale de declarare a stării de insolvabilitate întocmite 

pentru contribuabilii debitori ce îndeplinesc condițiile legale în materie, de către 

funcționarii publici din cadrul Biroului urmărire, semnate de directorul D.I.T.L., 

vizate de directorul D.J.A.P. și aprobate de Primarul municipiului Roman vor fi 

supuse aprobării Consiliului local, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Ca urmare a aplicării prevederilor art. 36 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală și art. 40 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind 



Codul de procedură fiscală, care precizează că ”în situația în care contribuabilul 

nu are domiciliu fiscal în România, competența teritorială revine organului fiscal 

în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale 

fiscale”,  coroborate cu prevederile art. 3 alin. 1 și art. 17 alin. 1 și 2 din Legea 

nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de 

informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează 

siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor 

încălcări, care definește situațiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca 

amenzile contravenționale aplicate persoanelor fizice nerezidente să se facă 

venit la bugetul de stat, în perioada 2015 -august 2018 au fost înregistrate în 

evidențele noastre creanțe reprezentând 65 de amenzi contravenționale aplicate 

unor persoane nerezidente. Aceste sume nu pot fi recuperate deoarece 

competența autorităților fiscale locale se exercită doar pe teritoriul național și în 

limitele cadrului legislativ intern, iar prin intermediul Administrației Fiscale 

pentru Contribuabili Nerezidenți din A.N.A.F. nu se pot depune cereri de 

recuperare pentru creanțe mai mici de 1.500 euro, conform prevederilor art. 327 

alin. 3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.  

În perioada iunie-septembrie 2021, pe teritoriul municipiului Roman au fost 

identificate un număr de 201 persoane aflate în stare de insolvabilitate. Pentru 

recuperarea creanțelor datorate de aceste persoane s-au efectuat, cu respectarea 

prevederilor legale, toate demersurile necesare privind recuperarea sumelor 

restante, însă fără nici un rezultat, după cum urmează:  

- s-au emis înștiințări de plată, titluri executorii, somații; 

- s-au efectuat cercetări privind domiciliul persoanelor prin întocmirea de 

adrese la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Roman; 

- s-au efectuat  cercetări privind deținerea de bunuri mobile și/sau imobile 

și privind existența de conturi bancare sau venituri salariale prin 

interogarea bazei de date PATRIMVEN pusă la dispoziție de 

Administrației Naționale a Finanțelor Publice; 

- s-au efectuat cercetări privind venituri din pensii prin întocmirea de adrese 

către Case Județene de Pensii; 

- s-au efectuat cercetări privind eventualii succesori prin întocmirea de 

solicitări către Camera Notarilor Publici Bacău și Birouri Notariale. 

 În urma cercetărilor efectuate au fost întocmite și adrese de înființare a 

popririi pe conturile bancare încă din anul 2018, dar nu s-a încasat nici o sumă. 

Mai mult decât atât, facem precizarea că sumele datorate provin în special din 

amenzi contravenționale și cheltuieli de executare silită, iar pentru debitorii 

verificați și declarați în stare de insolvabilitate nu s-au identificat bunuri mobile 

și/sau imobile urmăribile.   

În aceste condiții, conform art. 136 din O.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 

declararea stării de insolvabilitate în cazul contribuabililor persoane fizice, 

împreună cu anexele sale. 
 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 


