
 

Anexa 45 
ANTET 1 
 Dosar de executare nr. ........... 
 Nr. ..... din ........................ 
 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR VALORIFICATE 
Încheiat astăzi....., luna...., anul....., ora......., în localitatea ..........................,  

sector/judeţ ........................, str. ................................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ..... 

 

În temeiul prevederilor art. 254 alin. (6) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ……….....…..……..executor fiscal 
în cadrul organului de executare, cu legitimaţia nr.………., delegaţia nr. …………am procedat 
la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care aţi fost declarat cumpărator prin: 

 - procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile nr................. din data de 
.................... 

 - procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile 
nr................. din data de .................... 

  - procesul-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă nr................. din 
data de .................... 

I. Date de identificare ale cumpărătorului2: ......................................................... 
II. Date de identificare ale bunului mobil: 

- denumirea bunului mobil …………………………………………...……………………  
- descrierea sumară .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 

III. Date de identificare ale bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri: 
 a) clădire/parti de cladire/ansamblu de cladiri în suprafaţă de……….., compusă din …..., 
construită din ………….., stare de uzură/elemente particulare ....................şi teren aferent în 
suprafaţă de .........., situate în localitatea ………........ str. …………… nr. …….  
   b) teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri ...............3 în 
suprafaţă de ................ situat în .............. str. ..................... nr. ............  
 c) alte bunuri...........4.  
 IV. Caracteristicile şi elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces - verbal 
de predare primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în Anunţul privind 
vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. …... din data de …........, în Procesul - verbal de 
adjudecare bunuri mobile  nr. …... din data de …........ sau în Procesul-verbal de adjudecare 
pentru bunul imobil/ansamblul de bunuri imobile  nr. …... din data de …........, ori în Procesul-
verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă  nr. …... din data de …........, după 
caz, şi cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.  

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ exemplare. 
 
    Executor fiscal                          Cumpărător 
    Nume şi prenume........                 Nume şi prenume........  
    Semnătură........        Semnătură............. 
                      L.S. 

Administrator-sechestru/Custode, 

Nume şi prenume/denumire ................................... 

Semnătura ............................................... 

L.S. 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
____________ 

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 vor menţiona datele de identificare, respectiv: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare 
fiscala 

3 Se va menţiona felul terenului 
4 Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese si recolte prinse de rădăcini), respectiv 
denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află 



 

 

 

1. Denumire: Proces-verbal de predare primire a bunurilor valorificate  
2.  Format: A4/t1.  
3.  Caracteristici de tipărire: se  editează din sistemul informatic. 
4.  Se utilizează: în baza prevederilor art. 254 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.  Se întocmeşte: în 4 exemplare de către organul de executare, după caz. 
6.  Circulă:  - 1 exemplar la cumpărător; 
           - 1 exemplar la administrator sechestru/custode, după caz. 
7.  Se arhivează: -1 exemplar la organul de executare silită competent; 
                   -1 exemplar la organul de executare silită coordonator. 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


