
 

 

                                                                                                                                      Anexa nr.5                  
ANTET1)  
Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare 
Nr. ……. ……../…………………..  
 
                    Către  .........................................2), 
                                       cod de identificare fiscală ...........3), 
                                      str. .................... nr. ......, bl. …........, 
                                       sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul …..., 
                                       localitatea ............, judeţul ............, 
                                       cod poştal .......... 
 

 
DECIZIE  

 privind stabilirea rezultatului selec ţiei cesionarului pentru recuperarea crean ţelor 
bugetare  

 
 

 Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare constituită 
în baza art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
…………/2018 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de 
debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, în temeiul art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a analizat ofertele depuse 
în vederea cesionării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv 
de creanţe în cazul debitorului ………………..4), cod de identificare fiscală …………..5) 

 
 I. Urmare Anunţului privind invitaţia de participare la procedura competitivă organizată în 
vederea cesiunii creanţelor bugetare nr. ……….. din data de …………….. privind  participarea 
la procedura competitivă organizată în vederea cesiunii creanţelor bugetare, Comisia a 
constatat faptul că au fost depuse oferte, după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume/denumire 

Cod de 
identificare 

fiscală 

Preţul 
cesiunii 

oferit (lei) 

Termenul 
maxim de 

plată a 
preţului 
cesiunii 

Tipul 
garanţiei 
ce se va 
constitui 

Data 
depunerii 

ofertei 

       
       
       
       

 
 
__________________________ 

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 numele şi prenumele/denumirea ofertantului. 
3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare al 
ofertantului, după caz. 
4) Se va menționa denumirea debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat procedura de selecţie a 
cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 
5) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului intrat în procedura insolventei pentru care s-a demarat procedura de selecţie 
a cesionarului pentru creanţele bugetare datorate de către debitor. 



 

 

 
II. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. …………/2018, Comisia nu a declarat câştigătoare 
următoarele oferte, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume/denumire 

Cod de 
identificare 

fiscală 

Motivul pentru care oferta nu a fost declarată 
câştigătoare 

    
    
    
    

 

III. Având în vedere prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. …………/2018, Comisia a declarat câştigătoare oferta depusă de 
către ……………………………., întrucât ……………………………………6). 

Preţul cesiunii a fost stabilit la valoarea de …………… lei, urmând a fi plătit la 
termenul/termenele de plată ………………………, iar conform Ofertei nr ………… din data de  
……………. cesionarul a justificat interesul public în vederea cesionarii creanţelor. 

 

 IV. Decizia nr. …………… din data de …………….. privind stabilirea rezultatului selecţiei 
cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare se anulează, potrivit art. 10 din Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. …………/2018, având în vedere 
faptul că ofertantul declarat câştigător prin aceasta nu a constituit garanţia prevăzută de art. 9 
din ordinul anterior invocat. 7) 

  
 Împotriva prezentei decizii, cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal 
emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în 
conformitate cu prevederile art. 268 - 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră, de la data comunicării 
acesteia potrivit art. 47 din Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
    Preşedinte Comisie, 
                                           Nume şi prenume:……………………..  
                                           Semnătura: ……………………........... 

 
 

Membru Comisie, 
Nume şi prenume: ………………………… 
 
Membru Comisie, 
Nume şi prenume: ………………………… 
 
Secretar Comisie, 
Nume şi prenume: ……………………… 
 
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

 

________________________________ 

6) Se va/vor menţiona condiţia/condiţiile ce au fost îndeplinite de către ofertantul câştigător, astfel cum sunt prevăzute la art. 7  
din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. …………/2018. 



 

 

7) Se va completa în situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu constituie garanţia prevăzută la art. 9 din Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. …………/2018. 
1. Denumire:  Decizie privind stabilirea rezultatul ui selec ţiei cesionarului pentru 
recuperarea crean ţelor bugetare 
2. Format:  A4/t1. 
3. Caracteristici de tip ărire:  se  editează din sistemul informatic. 
4. Se utilizeaz ă: în baza prevederilor art. 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. …………/2018 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea 
creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei și art. 2641 din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
5.  Se întocme şte:  în mai multe exemplare de către organul fiscal. 
6.  Circul ă: câte 1 exemplar la fiecare ofertant. 
7. Se arhiveaz ă: -1 exemplar la Comisia de selecţie a cesionarului pentru recuperarea 
creanţelor bugetare. 


