
Anexa 34  
ANTET 1 
Dosar de executare nr. ...…………………….. 
Nr. …………….. din ……………………………. 

 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE  
ÎN CAZUL VALORIFICĂRII  PRIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ÎN REGIM DE 

CONSIGNAŢIE 

 

 Încheiat astăzi ........., luna ..........., anul ........., ora ......., la locul predării/primirii 
..................................2¸ cu sediul în (localitatea) ..........................................., str. 
.......................................... nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., 
sector/judet ..........................................  
  

În temeiul prevederilor art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul           
proces-verbal de predare primire în cazul valorificării prin vânzarea bunurilor mobile în regim 
de consignaţie, între: 

1. Subsemnatul………............. 3, executor fiscal în cadrul organului de 
executare..............................., cu legitimaţia nr. ................./........…….., delegaţia nr. 
...................../........................, în calitate de predător/primitor,  

şi 
2. Subsemnatul ..............................4, legitimat cu ....................., reprezentant al 

.......................................5, conform actului care dovedeşte această 
calitate................................., anexat în copie, în calitate de predător/primitor, 

 
am predat/primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal de 

sechestru pentru bunuri mobile nr. ..................... din data de ………………....…., constând în: 
 

Denumirea bunurilor 
mobile, descriere, 

stare de uzură, 
semne particulare 

de identificare 

U.M. Cantitatea Preţul unitar 
care include 
TVA *)/ U.M 

Cota TVA 
aferentă 

Valoarea 
inclusiv TVA 

(lei) 

      

      

      
   
 *) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină în conformitate cu prevederile art.286 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. 
 
 Obiectul predării-primirii îl constituie: 

- predarea bunurilor mobile sechestrate, unităţii care se ocupă cu vânzarea în regim de 
consignaţie, 

-  predarea bunurilor mobile sechestrate, organului de executare. 
  
 
______________________________________ 

1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările  
ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act  
2 Se va menţiona denumirea unitatii unde se va face predarea-primirea bunurilor mobile  
3 Se va menţiona numele şi prenumele executorului fiscal 
4 Se va menţiona numele şi prenumele reprezentantului Unitatii de vânzare în regim de consignaţie 

5 Se va menţiona denumirea Unitatii de vânzare în regim de consignaţie 
 
 



Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile 
lucrătoare în contul nr. ............................................, deschis la Unitatea de Trezorerie a 
Statului ....................................  
 Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanta judecătoreasca  
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu  
prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.  
 

 

    Executor fiscal                         Reprezentantul unităţii 
                                              de vânzare în regim de consignaţie 
    Nume şi prenume... .............                    Nume şi prenume .................... 
    Semnătura ........................             Semnătura ............................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 

 
 
 
 
 
 
 



 

1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire în cazul valorificării  prin vânzarea 
bunurilor mobile în regim de consignaţie  
2. Format: A4/t1.  
3.  Caracteristici de tipărire: se  editează din sistemul informatic. 
4.  Se utilizează: în baza prevederilor art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.  Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită. 
6.  Circulă: 1 exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie. 
7.  Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită. 

                                                                                                                 


