


            MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
              DIRECŢIA ECONOMICĂ 
        BIROUL URMĂRIRE VENITURI 
DIN VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 
 
NR............/............................... 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE CONCILIERE 
 
 
 
 
 Încheiat azi ........... potrivit art.720 ind.1 Cod de Procedură Civilă privind 
asigurarea concilierii directe, ca procedură premergătoare obligatorie acţionării în 
instanţă a SC ..........  SRL . 
 Prin intermediul adresei nr. .......................  SC  ........  SRL a fost invitată la 
plata obligaţiilor faţă de bugetul local , stabilite în baza contractului de concesiune nr. 
...../..................., pentru folosinţa terenului în suprafaţă de ............ mp situat în Timişoara 
, STR.................., NR . 
 Prin aceeaşi adresă a fost deasemenea invitată în termen de 15 zile la sediul 
unităţii administrativ teritoriale pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor 
contestaţii referitoare la  obligaţiile stabilite . 
          SC  ........................  SRL nu s-a prezentat în termenul stabilit în invitataţie şi nici 
nu a efectuat până în prezent plata obligaţiilor stabilite în sarcina sa . 
 
 
 
 
 Director ,                                                                                   Şef birou , 
  
 
 
 
 
 

Contribuabil  
lipsă 



1. referat privind acţionarea in instantă  
2. nota de calcul –anexă la referat  
3. extras CF 
4. invitatia la conciliere directă  
5. procesul verbal de conciliere  
6. copie contract , acte adiţionale dacă este cazul 
 
şi orice alte documente care pot fi utilizate în probarea acţiunii în instanţă  



Municipiul Timisoara
Data

Fisa de cont ‐ contracte sprijin financiar ‐ Anul 2012
Contract nr……………../ ……………………

Factura Tip F/IB
Numar 
document

Data 
document Debit Credit Sold Cont debit Cont Credit

Tert ………………………………………. DB

DB
DB

Total

















          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
                       TIMIŞOARA        
              DIRECŢIA ECONOMICĂ                                     
        BIROUL URMĂRIRE VENITURI 
DIN VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI 
NR. ............./............................                         

 

REFERAT 
privind deschiderea unei acţiuni în instanţă împotriva ...............  pentru recuperarea 

debitelor şi a majorărilor de întârziere precum şi rezilierea contractului de concesiune 
nr..../.................. 

 
 
 
 În urma licitaţiei din data de ......... s-a încheiat contractul de concesiune nr. ...../........  
intre Municipiul Timişoara  Şi ..................., având sediul în Timişoara str. ......... nr. ...., cod fiscal 
nr. ................ 

Obiectul contractului îl constituie cedarea şi preluare în concesiune a terenului din 
Timişoara, teren înscris în CF nr. ..........  cu nr. top .............. în suprafaţă de .......... mp, cu 
destinaţia construiri.......................... 

Având în vedere procesul verbal nr. ..............., taxa de concesiune a fost stabilită la 
valoarea de .......... lei/mp/an, aceasta urmând să fie indexată anual cu rata inflaţiei, aşa cum este 
menţionat în art. .... din contractul de concesiune nr. ..../..................  
 Având în vedere că  societatea mai sus menţionată nu şi-a achitat obligaţiile contractuale, 
cu toate că Biroul Urmărire Venituri din Valorificarea Patrimoniului a transmis înştiinţările de 
plată cu nr. ........................................... prin care i s-au adus la cunoştinţă sumele restante. 
 Având în vedere că  SC ........SRL nu şi-a onorat plăţile nici în termenul stabilit prin 
înştiinţarea de plată nr. ......................, prin care a fost şi invitată la conciliere directă 
 
 

PROPUNEM: 
 
 Deschiderea acţiunii în instanţă împotriva .................................. pentru recuperarea sumei 
de .......... lei precum şi rezilierea contractului de concesiune nr. .../............... după cum urmează: 
 
- debit neachitat aferent trimestrului IV 2009 în sumă de 29.811 lei 
- debit neachitat aferent trimestrului I 2010 în sumă de 31.477 lei 
- debit neachitat aferent trimestrului II 2010 în sumă de 31.477 lei 
- majorări aferente trimestrului IV 2009 în sumă de 20.301 lei 
- majorări aferente trimestrului I 2010 în sumă de  10.104 lei 
- majorări aferente trimestrului II 2010 în sumă de  1.416 lei 
- penalităţi aferente trimestrului IV 2009 în sumă de 1.043 lei 
- penalităţi aferente trimestrului I 2010 în sumă de 472 lei. 
calculate până la 30.06.2010. 

Modul de calcul al obligaţiilor contractuale este prezentat detaliat în anexă ce face parte 
integrantă din prezentul referat. 
 



 
 
 
 
 
 
            DIRECTOR  

 
 
 
 

ŞEF BIROU 
 
 
 
 
 
 

ÎNTOCMIT 
 
 

                                



  ANEXA 
NOTA DE CALCUL  

DEBITE, MAJORARI SI PENALITĂŢI DE INTARZIERE DE RECUPERAT 
 
 

An 2009 
 
 

 
 

Trimestrul IV. 
 

Debit stabilit 29.811 lei  - Scadenţă: 15.11.2009 
 
NEACHITAT PÂNĂ ÎN PREZENT 
Majorări calculate până la 30.06.2010   : 
29.811 lei x 0,3%/zi x 227 zile (16.11.2009 30.06.2010) = 20.301 lei 
Penalităţi calculate până la 30.06.2010   : 
29.811 lei x 0,5%/lună x 7 luni (dec. 2009-iun.2010) = 1.043 lei 
 
TOTAL TRIM IV 2009 
Debit:               29.811 lei 
 Majorări: 20.301 lei 
 Penalizări:   1.043 lei 
 TOTAL:         51.155 LEI 
 
 
 

TOTAL DE ACHITAT PE ANUL 2009 
                                                  Debit:  93.442 lei 
                                                  Majorări:          102.903 lei 
                                                  Penalizări:    5.427 lei 
                                                  TOTAL:         201.772 LEI 
 
 
 
 
 
 

An 2010 
 
 

Trimestrul I. 
 

Debit stabilit 31.477 lei  - Scadenţă: 15.03.2010 
 
NEACHITAT PÂNĂ ÎN PREZENT 



Majorări calculate la 30.06.2010  : 
31.477 lei x 0,3%/zi x 107 zile (16.03.2010 30.06.2010) = 10.104 lei 
Penalităţi calculate la 30.06.2010 : 
31.477 lei x 0,5%/lună x 3 luni (april. 2010-iun.2010) = 472 lei 
 
 
TOTAL TRIM. I 2010 : 
Debit:     31.477 lei 
Majorări:    10.104 lei 
Penalizări:         472 lei 
TOTAL: 42.053 LEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestrul II. 
 

Debit stabilit 31.477 lei  - Scadenţă: 15.06.2010 
 
NEACHITAT PÂNĂ ÎN PREZENT 
Majorări calculate până la 30.06.2010   : 
31.477 lei x 0,3%/zi x 15 zile (16.06.2010 30.06.2010) = 1.416 lei 
 
   
TOTAL TRIM II 2010 
 Debit:  31.477 lei 
 Majorări:   1.416 lei 
 Penalizări:          0 lei 
 TOTAL:        32.893 LEI 
 
 

TOTAL RESTANT PE ANUL 2010 
                                                  Debit:  62.954 lei 
                                                  Majorări:            11.520 lei 
                                                  Penalizări:       472 lei 
                                                  TOTAL:         74.946 LEI 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNTOCMIT 
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