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Anexa nr. 1 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE MEDIERE nr. ……… 

încheiat astăzi …., luna ……, anul ……., ora …….., 

 

              În temeiul art. 2301  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, incheiat intre : 

 

COMISIA CONSTITUITA LA NIVELUL DIRECTIEI GENERALE DE TAXE SI IMPOZITE 

LOCALE SECTOR 1 PRIVIND APLICAREA PROCEDURII DE MEDIERE, si 

 

SC. ………………………………… SRL, cu domiciliul fiscal în ……………./judeţul ……………, 

codul poştal…………., municipiul/ oraşul, Strada ……………….., nr. ….., bl………sc. ……….., et. ………, 

apt. ……………., Sector …………………., , identificat prin , C.I.F. ) ………………… , tel./fax 

…………………., e-mail ……………………. 

 

           denumiti in cele ce urmeaza, in mod individual “Partea”, si impreuna “Partile”, luand in cosiderare ca 

Partile au hotarat sa incheie prezentul Proces Verbal de Mediere, si avand in vedere faptul ca au fost respectate 

prevederile legale pentru a stabili termenii si conditiile de mediere, in urma notificarii nr. ……       transmise de 

…………, urmare comunicarii somatiei nr. ………..emisa in  baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, procedura de mediere a constat in : 

    

a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la 

aceasta;  

….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. . 

b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în 

scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia 

de înlesnirile la plată prevăzute de lege 

….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. . 
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În conformitate cu datele cuprinse în evidenţa fiscală pe plătitor, obligaţiile fiscale restante sunt 

următoarele: 

 

               În urma procedurii de mediere, Partile au  identificat solutiile optime de stingere a obligatiilor fiscale, 

rezultat consemnat in prezentul proces verbal, dupa cum urmeaza :  

 

….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. . 
 

⚫ au fost înfiinţate masuri asiguratorii in temeiul art. 213  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare prin Procesul-verbal nr. ...................DA/NU ; 

 

⚫ dacă, în termen de 15 zile de la incheierea prezentului Proces Verbal de Mediere, nu se sting obligatiile 

fiscale cuprinse in somatia nr. …….. , sau nu se solicita inlesnire/esalonare la plata, în baza prevederilor art. 

2301 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită; 

 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 3 exemplare, din care unul se arhiveaza de catre Comisia constituita la 

nivelul Directiei Generale de Taxe si Impozite Locale Sector 1 Privind aplicarea PRocedurii de Mediere , unul se 

transmite catre Serviciul de Executare Silita Amenzi Impozite si Taxe Persoane Juridice, iar celălalt va fi 

comunicat contribuabilului. 

 

  Suma  - lei -   

  Debit  Accesorii Cuantumul sumei  

Natura obligaţiei 

fiscale  

Somatia nr./data  Calculate până la 

data de  

 

datorate  

(lei) 

 

      

 

DIRECTIA GENERALA DE TAXE                                         SC. ………………………………… SRL                                  

SI IMPOZITE LOCALE SECTOR 1                                                  REPREZENTATA PRIN 

PRIN MEMBRII COMISIEI  
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