
Dacă autoritățile siriene nu sunt de acord cu această propunere, partea română va considera prezenta notă verbală ca o

notificare a intenției sale de a denunța Convenția sanitar-veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul

Republicii Arabe Siriene, semnată la București la 28 iunie 1976, potrivit art. 54 (a) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor

și conform clauzelor finale ale Convenției sanitar-veterinare. În consecință, Convenția menționată își va înceta valabilitatea, în

conformitate cu art. 7, la data de 4 iulie 2011.

Partea română își exprimă convingerea că viitoarea colaborare în domeniul agriculturii dintre România și Republica Arabă

Siriană va continua și se va consolida, pe baza cadrului juridic existent între Uniunea Europeană și Republica Arabă Siriană. În

același timp, încetarea valabilității Convenției nu va afecta în niciun fel relațiile foarte bune dintre cele două părți și partea română

este convinsă că aderarea sa la Uniunea Europeană va duce la consolidarea acestor relații.

Partea română ar aprecia dacă partea siriană va confirma primirea prezentei note verbale.

Ministerul Afacerilor Externe al României folosește acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Arabe Siriene

asigurarea înaltei sale considerații.

București, 29 octombrie 2007

AMBASADEI REPUBLICII ARABE SIRIENE

București

Ambasada Republicii Arabe Siriene

București

Nr. 138/1

Data: 21 martie 2008

Ambasada Republicii Arabe Siriene la București prezintă salutul său către Ministerul Afacerilor Externe — Direcția tratate

și acorduri internaționale și are onoarea de a informa că Ministerul Agriculturii și Reformei Agrare sirian este de acord cu rezilierea

Acordului de cooperare în domeniul sanitar-veterinar cu România. De asemenea, își exprimă opinia privind necesitatea elaborării

unui nou acord bilateral între cele două țări, care confirmă continuitatea cooperării dintre ele și care nu afectează integrarea

României în Uniunea Europeană.

Ambasada Republicii Arabe Siriene la București folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe —

Direcția tratate și acorduri internaționale — asigurarea celei mai înalte considerații.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor sechestrate

potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 162 și 163 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedura privind valorificarea prin

vânzare la licitație a bunurilor sechestrate potrivit dispozițiilor

Codului de procedură fiscală, prevăzută în anexa care face

parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile generale ale finanțelor publice județene,

respectiv a municipiului București, organele fiscale teritoriale

subordonate acestora, precum și Direcția generală de

administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

București, 26 mai 2009.

Nr. 1.129.
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ANEXĂ

P R O C E D U R Ă

privind valorificarea prin vânzare la licitație a bunurilor sechestrate 

potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală

Vânzarea la licitație, în condițiile Codului de procedură

fiscală, reprezintă o formă a licitației de tip mixt, reprezentând o

combinație între licitația prin ofertă în plic închis și licitația cu

strigare, care pornește de la cel mai mare preț înscris în oferte,

dar nu mai mic decât prețul de pornire al licitației, potrivit legii.

1. (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare

la licitație, organul de executare competent efectuează

publicitatea vânzării prin afișarea anunțului privind vânzarea

într-un cotidian național de largă circulație, într-un cotidian local,

pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice —

portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, după

caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul

organului de executare, al primăriei în a cărei rază teritorială se

află bunurile sechestrate, la sediul și domiciliul debitorului, la

locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află

bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul

vânzării bunurilor imobile, precum și prin alte modalități

prevăzute de lege, cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată

pentru desfășurarea licitației.

(2) Afișarea anunțului pe bunurile imobile scoase la licitație,

în cazul clădirilor, se face prin lipirea anunțului pe un zid exterior

expus publicului, iar în cazul terenurilor, prin amplasarea unui

stâlp cu un suport plan pe care se va lipi anunțul. În acest sens,

organul de executare se va deplasa la locul imobilului și va

încheia un proces-verbal de afișare în prezența a cel puțin unui

martor.

2. În cazul bunurilor imobile și al bunurilor mobile corporale

cu valoare de evaluare mai mare de 20.000 lei, anunțul privind

vânzarea la licitație publicat pe pagina de internet a Ministerului

Finanțelor Publice — portalul Agenției Naționale de Administrare

Fiscală va fi însoțit de fotografii ale acestor bunuri.

3. Organul de executare competent înștiințează, printr-o

notificare, despre data, ora și locul desfășurării licitației,

debitorul, custodele și/sau administratorul-sechestru, în cazul

când aceștia sunt alte persoane decât debitorul, precum și

titularii drepturilor reale și ai sarcinilor care grevează bunul

sechestrat, dacă este cazul.

4. Organul de executare competent va verifica la locul unde

se află bunurile starea și numărul acestora după procesul-verbal

de sechestru, întocmind o notă în acest sens, și, dacă este

cazul, va ridica sigiliile, va primi bunurile de la custode sau de la

administratorul-sechestru.

5. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul de

executare competent pentru executarea silită a bunurilor ce

urmează a fi vândute, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,

documentele prevăzute la art. 162 alin. (7) din Codul de

procedură fiscală.

6. (1) Comisia de licitație verifică și analizează documentele

depuse de ofertanți, respectiv îndeplinirea condițiilor de

participare la licitație, și afișează la locul licitației, cu o oră

înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanții care au

depus documentația de participare, încheind în acest sens un

proces-verbal de constatare.

(2) La data ținerii licitației, executorul fiscal va verifica, în

cazul plății taxei de participare la licitație prin decontare bancară

sau prin mandat poștal, creditarea contului curent general al

Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru

virarea acesteia.

(3) Procesul-verbal de constatare prevăzut la alin. (1) va

cuprinde mențiuni cu privire la îndeplinirea condițiilor de

participare la licitație pentru ofertanții admiși, precum și mențiuni

cu privire la neîndeplinirea condițiilor de participare la licitație

pentru ofertanții respinși.

7. Vânzarea la licitație se face la locul unde se află bunurile

sechestrate, la domiciliul sau sediul debitorului ori în alt loc

stabilit de organul de executare, în orice zi lucrătoare, între

orele 8,00—20,00, prevederile art. 159 alin. (5) din Codul de

procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.

8. Președintele comisiei de licitație anunță obiectul licitației,

pasul de licitare, în cazul în care sunt mai mulți participanți, care

este cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise, dacă

acesta este superior prețului de pornire a licitației stabilit potrivit

art. 162 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, precum și modul

de desfășurare a acesteia.

9. Pasul de licitare se stabilește de comisia de licitație și este

cuprins între 5—15% din prețul de începere a licitației, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, pasul de

licitație se stabilește la 15%;

b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între

10.001—50.000 lei, pasul de licitație se stabilește la 10%;

c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei,

pasul de licitație se stabilește la 5%.

10. La termenele fixate pentru ținerea licitației executorul

fiscal va da citire mai întâi anunțului de vânzare și apoi ofertelor

primite potrivit pct. 5.

11. (1) Executorul fiscal va oferi spre vânzare bunurile, prin

3 strigări succesive potrivit alin. (2), în care se pot face opțiuni

și supralicitări, conform pasului de licitare stabilit în condițiile

pct. 9, față de prețul cel mai mare din ofertele de cumpărare

scrise, dacă acesta este superior prețului de pornire a licitației

sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar fată de acest preț.

(2) Cele 3 strigări succesive se vor face la intervale de timp

diferite, în funcție de valoarea bunurilor licitate, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 lei, la interval

de un minut;

b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între

10.001—50.000 lei, la interval de 3 minute;

c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 lei,

la interval de 5 minute.

12. Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive,

oferă prețul cel mai mare în condițiile pct. 11 ori față de prețul de

pornire sau față de prețul de începere a licitației, după caz.

13. Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă cel puțin

prețul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

14. Când în cadrul unei ședințe nu au putut fi licitate toate

bunurile, licitația începută va continua în zilele următoare, la ora

stabilită de comisia de licitație și anunțată de executorul fiscal

înainte de închiderea ședinței, fără alte formalități legate de

publicitate.

15. Bunurile mobile corporale se vor vinde separat sau mai

multe împreună, în raport cu natura și destinația lor, avându-se

în vedere procesul-verbal de sechestru și raportul de evaluare.

16. Vânzarea la licitație a bunurilor imobile se va ține separat

pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, avându-se în

vedere procesul-verbal de sechestru și raportul de evaluare.

17. În cazul în care, după aplicarea procedurii prevăzute la

pct. 11, există participanți la licitație care oferă același preț,

adjudecatarul se va stabili după următoarele criterii:

a) are asupra bunului urmărit garanții reale înscrise în Arhiva

Electronică de Garanții Reale Imobiliare;

b) a avut oferta scrisă cea mai mare;

c) alte criterii, stabilite de comisia de licitație și comunicate

participanților înainte de începerea licitației.

18. După fiecare licitație se întocmește un proces-verbal

privind desfășurarea și rezultatul acesteia, care va cuprinde

elementele prevăzute la art. 163 alin. (11) din Codul de

procedură fiscală și care va fi semnat de toți membrii comisiei de

licitație și de ofertanții prezenți.

19. În cazul prevăzut la pct. 14 se întocmește în fiecare zi de

licitație un proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul

licitației.


