
*,**) Constituie fişe anexă la prezenta. Pentru transferul portofoliului  se poate anexa tabel centralizator sau se poate întocmi câte o fişă 

pentru fiecare dosar de insolvenţă 

                                  Declaraţie de succesiune         

                

 1 Subsemnat(ul/a):                      

 
domiciliat 

in:   strada:  nr  bl  sc  et  ap  

 judet/sector  telefon act identitate  seria  nr  eliberat de   

CNP    în calitate de:  împuternicit prin:       

  
               pentru societatea 
(cabinetul individual)                                      având sediul social 

în:    strada:  nr  bl  sc  et  ap  

judeţ/sector  Înregistrat(ă) la Registrul formelor de organizare sub    cod fiscal  

Declar pe proprie răspundere că se transferă către:          

  
Societatea profesională 
(cabinetul individual)                având sediul social 

în:    strada:  nr  bl  sc  et  ap  

judeţ/sector  Înregistrat(ă) în Registrul formelor de organizare sub:   cod fiscal  

Următoarele: I portofoliul activităţilor de insolvenţă *, **          

  II creanţe*            

  III active în valoare de*:       lei       

  *)se anexează documentele doveditoare (încheieri, facturi restanţe fond de lichidare, rapoarte de evaluare etc) 

 2 Subsemnat(ul/a):                      

 
domiciliat 

in:   strada:  nr  bl  sc  et  ap  

 judet/sector  telefon act identitate  seria  nr  eliberat de   

CNP    în calitate de:  împuternicit prin:       

  
pentru societatea profesională 
(cabinetul individual)                având sediul social 

în:    strada:  nr  bl  sc  et  ap  

judeţ/sector  Înregistrat(ă) în Registrul formelor de organizare sub:   cod fiscal  

Declar pe proprie răspundere că au fost transferate          

                               de la societatea profesională 
(cabinetul individual)                având sediul social 

în:    strada:  nr  bl  sc  et  ap  

judeţ/sector  Înregistrat(ă) în registrul formelor de organizare sub    cod fiscal  

Următoarele: I portofoliul activităţilor de insolvenţă *, **          

  II creanţe*            

  III active în valoare de*       lei       

  *)se anexează documentele doveditoare (încheieri, facturi restanţe fond de lichidare, rapoarte de evaluare etc) 

 3 Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, filiala  

certifică faptul că: 

                

1.societatea profesională 
(cabinetul individual)           Este membră (membru) UNPIR, înscrisă în  

ROF sub      nr.matricol       

2.societatea profesională: 
(cabinetul individual)      este membră (membru) UNPIR, fînscrisă în 

ROF sub      nr.matricol       

Declaraţia a fost întocmită în trei exemplare autentice, câte unul pentru fiecare parte, azi:        

                

Semnătura şi ştampilă 
ptr.1   Semnătura şi ştampilă ptr.2   Semnătura şi ştampilă ptr.3 

                      

                                


